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scan datum soort akte namen van personen in notariële minuten link
2 6 maa 1719 verklaring Livinus de Smit meester brouwer woonaghtigh op den dorpe van Saemslagh, weduwnaar van zijn laast overleden huijsvrouw Pieternella Westdijk [...] Pieter Lemmens mede woonagtig op Saamslag als voogt over de minderjarige 

kinderen van de overleden Pieternella Westdijk, met name Jacomijntje, Willem, Dingenis en Cornelis Kelle geprocreert bij haar laast overleden man Cornelis Kelle, en Marijnis Vertreght woonaghtigh tot Goes, sijnde een meerderjarig 
kint van de gesegde Pieternella Westdijk van haar eerst overleden man Samuel Vertreght

2

4 11 aug 1710 testament (zie scan 2) Livinus de Smit weduwenaar van wijlent Janneken Haecx toekomende bruijdedom, en Pieternella Westdijck laast weduwe van wijlent Cornelis Kelle d'oude toekomende bruijdt [...] Janna, Dingnis en Cornelis Kelle de jonge [...] mijn 
wijff kinderen met namen Jacobus, Cornelis, Susanna, Cathalijntje en Jan de Smit geprocreert bij mijne voorst overledene huijsvrouwe Janneken Haecx [...] mijn ses kinderen met naemen Marinis Vertreght geprocreert bij mijnen 
overleeden eersten man Samuel Vertreght ende Jacobmina, Willem, Janna, Dingnis ende Cornelis Kelle de jonge alle vijff geprocreert bij mijnen overleden tweeden man Cornelis Kelle d'oude [...] voogt schepen Lieven Cornelissen 
Haeck ende toesiende [...] tot voogt mijn swager Adriaen Meeusen en bij desselven overlijden sijn huijsvrouw Elisabeth de Smith mijn suster [...] [...] tot voogt Jan Rombout en toesiende voogt Pieter Lemmens

4

7 11 aug 1710 verklaring (zie scans 1-3) Livinus de Smith weduwenaar van Janneken Haax toekomende bruijdedom en Pieternella Westdijk laast wed[uw]e van Cornelis Kelle de oude toekomende bruijt 7
9 11 aug 1710 boedelinventaris (zie scans 1-4) goederen die ik Livinus de Smit ten huijwelijcke sijn brengende met mijne aanstaande bruijt Pietronella Westdijck 9
11 11 aug 1710 boedelinventaris (zie scans 1-5) goederen die ick Pieternella Westdijck ten huijwelijcke sijn brengende met meijn aenstaenden bruijdegom Livinus de Smit 11
13 4 feb 1719 procuratie Lieven Bijl borger en ingeseten der stede Axel contra eenen Lieven Leijs in huwelijk soo hij sich opdoet met de wed[uwe] van Lieven de Geijter [Catrina de Koster] 13
14 28 feb 1719 testament juffrouw Elisabeth de Backer wed[uwe] van wijlent schepen Jacob Pieters woonaghtig op den dorpe van den Hoek [...] Andries van der Poest ontvanger van de grafelijke domeinen en oud burgemeester van Terneuzen [...] Jan Jacobus 

en Willem van der Linde sijnde kinderen van haar testatrices overleden suster [Catharina de Backer ovl 19 feb 1716 Terneuzen] verwekt bij Dirck van Bronkhorst [...] Marinus Thierens soon van Marinus Thierens en Mechelijntje Pieters 
neeff van haar testatrices overleden man Jacob Pieters [...] Jan van Ens sone van Heijndrick van Ens [...] Mechelina Pieters suster van haar testatrices overleden man sijnde de huijsvrouw van schepen Wouter Coppelaar [...] Sara Beurse 
huijsvrouw van Adriaan de Jonge [...] Wilhelmus Janssen soon ende dogter van Maria de Backer indertijd geweest sijnde een suster van haar testatrice [...] Leijntje en Gulliaam Klincke soon en dogter van wijlent Amelia de Backer

14

16 23 feb 1719 testament Jacobus Riemens en Pauwelijntje Janssen de jonge eghte man ende vrouw [won] in de polder van Saemslagh [...] sij van haar sijde is hebbende een voorkindt [...] getuigen Michiel van Doesselaar en Ficke Frederix 16
18 1 jul 1716 testament Jan Sijmons en Cornelia Dheij wonende in de polder van Out Westenrijck [...] getuigen Markus de Bokx en Abraham de Kodin filius Michiel 18
20 1 jul 1716 testament Gommert Clap en Jacomijntje Gommers [wonend] in den ouden Zevenaer [...] getuigen Abraham de Codijn filius Machiel ende Adriaen Marijnis 20
22 1 jul 1716 huwelijkse voorwaarden Dirk van Bronkhorst wed[uwnaa]r van juffr[ouw] Catharina de Backer en Susana de Mol wed[uw]e van Heijndrik Buscop [...] doot van sijne eerste vrouw in de maant april 1716 [...] getuigen Joos Horlewijn en Andries Teppens 22
24 4 jul 1716 rekest Jacobus van Dijcke woonagtigh tot Hulst en Mattheuwes Cloosterman wonende tot Saamslagh, testamentaire voogden over de naargelaten boedel en minderjarigen kinderen van wijlent Jacob Plancke ende sijne huijsvrouw Elisabeth 

van Dijcke in haar leven gewoont hebbende in den dorpe van Saamslagh (testament notaris du Bois 9 okt 1701) [...] moverende Jan Bijl als in houwelijk hebbende Francijntje Plancke ende Cornelis Nijssen als in houwelijk hebbende 
Geertruijt Plancke in den boedel ende nagelaten goederen van den selven Jacob Plancke en Elisabeth van Dijcke [...] getuigen Jacob de Smit en Abraham de Smit

24

26 9 mei 1716 testament Jan Prent woonagtigh aan het dorp van den Hoek [...] erfgename Lijntje Christiaans naargelaten dochter van Johanna Boije daar vader van is Jacobus Christiaans (voogt) [...] getuigen Franssoijs Stoffels en Pieter de Loore 26
28 6 mei 1716 schuldbekentenis Trijntje van Nieuwenhuijse laast wed[uw]e van Engel den Beer [...] Pieter den Beer meerderjarige zoon woonagtigh in de Catspolder [...] getuigen Laurens en Jacobus Verlinde 28
30 2 mei 1716 testament Pieter Snijders coopman in granen ende oudt schepen deser stede en Catarina Anhalt egte man en vrouw woonaghtigh binnen de stad Axel [...] haren sone Pieter wegens desselfs gebrekkelijkheijd [...] voogd Livinus Cornelissen Haak 

[...] getuigen Willem Stoffels en Jan de Pre
30

32 26 apr 1716 procuratie Jan van Beveren als in houwelijk hebbende Elisabeth van den Broeke [...] Adriaan Janssen Backers als in houwelijk hebbende Johanna van den Broeke so voor haar selven als voor Corstiaan ende Machelijntje van den Broeke haar 
comparanten huijsvrouwen suster en broeders alle pro parte erfgenamen van hare overleden nighte juffrouw Albertina Lob [uit] Aardenburg [...] Jan van den Broeke en Jan van Waas in houwelijk met Cornelia van den Broeke [uit 
Aardenburg] beijde kints kinderen van Elisabeth Rijke van Helmen mede pro parte erfgenamen [...] van Albertina Lob [...] Aart Lob

32

34 13 maa 1716 testament Josua Verberkmoes ende Tanneken Noutsen samen eghte luijden woonaghtig op den dorpe van den Hoek [...] getuigen Marcus de Bocx en Machiel van Doesselaer 34
36 9 maa 1716 testament Jan van Houten meester slootmaker ende Josina de Swaaff samen eght man ende vrouw woonaghtigh tot Vlissingen [...] voogden sijnen vader Job van Houten en haren vader Daneel de Swaaff [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs 

de jonge ende Antonij de Smith
36

38 28 aug 1715 procuratie Esaias de Jonge substituijt baljouw contra Lambertus Vitrij [...] getuigen Andries du Boijs en Jan Casteleijn 38
39 2 mei 1715 testament Pieter de Jonge ende Francoijse Backer samen egte man ende vrouw woonagtigh in den polder van Saamslagh [...] getuigen Michiel van Doesselaar en Roedolff Albert 39
41 26 apr 1715 testament Maarten Verhelst wonende onder Saamsla[g] ende Johanna Sijmons samen egte man ende vrouw [...] getuigen schepen Quirijn Willemsen ende Machiel van Doesselaar [getekend Anna Simons, Krijn Willemsen] 41
43 25 aug 1715 voogdijstelling Sara Plux weduwe van Servaas Verbrugge woonaghtigh alhier tot Neusen [...] haren onmondigen soon met name Servaas [...] voogden Bastiaan de Rijke en Cornelis Verbrugge [...] getuigen Jan Claassen de oude en Jan Claassen de 

jonge, gebuijren ende getuijgen hiertoe verzogt
43

44 22 aug 1715 testament Adriaan Kraan en Selia Labajouw woonagtig in t oude lant Neusen ambagt samen eghte man ende vrouw [...] sij van haar sijde is hebbende een voorkint met name Marrij de Vos huijsvrouwe van Jaques Boudronge haren 
jegenwoordigen man en testateur in desen Adriaan Krane voornoemt [...] getuigen Carel de Rijke en Pieter Donse

44

46 9 aug 1715 procuratie G C Verheije wed[uwe] van wijlent de heer Charles Sonke heer van Oosterlant in leven collonel ten dienste deser landen [...] Andries van der Poest ontvanger van de grafelijke domeinen [...] getuigen Joseph Negus en Nicolaas de 
Koster de jonge

46

47 24 maa 1718 testament Elisabeth Smits wed[uwe] van […] Michiel de Codijn [...] aan haar jongste kind met name Elisabeth [...] andere kinderen […] [...] haren oudste zoon Abraham de Codijn [...] sijn verdere susters en broeders [...] voogden Abraham de 
Codijn en Pieter Stoffels de jonge [...] getuigen Pieter Lippens en Franscoijs Buijse gebuijren

47

49 23 maa 1718 insinuatie baron Willem van Wassenaar majoor-generaal [...] NN de Beaufort balluw van IJsendijcke [...] Paulus de Beer, Guiljaam Alvarez, Matthijs Lammens, Christiaan Dieleman 49
51 22 maa 1718 testament Josijntje de Muijt wed[uwe] van Isaack de Codijn woonaghtigh Neusen [...] hare kinderen met name Caatje, Susanna en Jacoba Codijn [...] Grietje de Codijn [...] getuigen Gerret Heijm en Heijndrik Sleutel 51
53 21 feb 1718 testament Jan Goossen ende Johanna de Vriend samen eghte man ende vrouw woonaghtigh in den polder van Aandijke [...] voogt Cornelis Goossen broeder van de testateur ende Pieter Maes wegens de zijde van de testatrice [...] getuigen 

Michiel van Doesselaar en Cornelis Verstelle
53

55 19 feb 1718 testament Nicolaas Lippens ende Neeltjen Bliek samen eghte man ende vrouw woonaghtigh inden Oud Westenrijkspolder [...] van sijn sijde is hebbende voorkinderen [...] voogden Marcus de Bock en dhr Johan Vosburgh [...] getuigen Pieter van 
de Vondel en Gillis Hollestelle

55

57 1 feb 1718 testament Willem Mareeuw woonaghtigh op den dorpe van den Hoek [...] de vier kinderen van sijn overleden dogter Catalijntje Mareeuw verwekt bij Pieter van de Vondel [...] sijnen soone Jacobus Mareeuw [...] getuigen Martinus Jelleman en 
Adriaan Everaars

57

59 22 apr 1715 huurbeding Lieven Bijl meester metselaar wonende tot Axel [...] sijn comparant sone Jan Bijl wonende op den dorpe van Saamslagh [...] getuigen Joos Horlewijn en Cornelis de Vos 59
61 8 apr 1715 procuratie Jan de Maker lantman wonende in den polder Beoostenblij contra Paulus de Crauwelaar [...] schepen Jacob Hermans [...] getuigen Lieven Bijl en Jan Bijl 61
62 28 jan 1718 schuldbekentenis Heijndrik de Smit meester schoenmaker woonende op den dorpe van ende tot Saamslagh [...] Cornelis van der Meer meester gareelmaker ende coopman in leer [...] getuigen Pieter Ridderhuijs de jonge en Jan de Kock 62
63 27 jan 1718 testament Jan de Somer lantman wonende in den Lovenpolder [...] Janneken de Somer sijne dogter [...] drij minderjarige kinderen mette namen Livinis, Janneken ende Caatjen de Somer [...] voogden Abraham Bliek en Livinis de Somer broeder 

van den comp[aran]t [...] revocerende etc. soodanige testamentaire dispositie als den comp[ara]t met sijn overleden vrouw Maatjen de Rijke [...] in dato den 28 meij 1713 heeft gemaakt [...] getuigen Carel de Rijke ende Jan Janssen
63

65 24 dec 1717 testament Cornelis van Luijk jegenwoordige bruijdegom van Dina Verberkmoes woonagtigh in den Loovenpolder [...] aan sijne jegenwoorde en al over eenige maanden reeds ondertrouwde bruijt Dina Verberkmoes [...] de genoemde sijn 
testateurs bruijt reets van hem testateurs met kinde is bevrught [...] vermits de quaataardige vexe van eene Marij van Amerongen [...] voogdesse: de bruijt [...] getuigen: Pieter Ridderhuijs de jonge en Joos Horlewijn

65

67 22 dec 1717 testament Pieter Ridderhuijs schoolmeester en voorsanger hier te stede ende Dina Joosten van der Elst samen egte man ende vrouw [...] getuigen Levinus Coole en Jacobus Michielsen de jonge 67
69 21 dec 1717 procuratie Johan de Sallij coopman in wijnen wonende tot Middelburgh contra Jacobus Verbrugge [...] Franscoijs Dieleman tot Axel [...] getuigen Pieter Ridderhuijs de jonge en Livinus Koole 69
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71 17 jun 1715 testament Jacobus van der Linde woonagtigh tot Middelburgh [...] sijne broeders Willem ende Jan van der Linden [...] getuigen Cornelis Teerlingh wonende tot Vlissingen en Joos Horlewijn 71
73 17 jun 1715 testament Willem van der Linden wonende hier even buijten Neusen [...] sijne broeders Jan en Jacobus van der Linden [...] getuigen Cornelis Teerlingh wonende tot Vlissingen en Joos Horlewijn 73
74 17 jun 1715 testament Jan van der Linden woonagtigh hier even buijten Neusen [...] sijne broeders Jacobus en Willem van der Linden [...] getuigen Cornelis Teerlink wonende tot Vlissingen en Joos Horlewijn 74
76 15 jun 1715 trouwconsent Gerrit van der Swan en Janneken van der Werff samen eghte man ende vrouw […] woonagtigh op het Oude Kerkhoff hier even buijten Neusen [...] Huijbrecht van der Swan haar comparanten zoon [...] getuigen Joos Horlewijn en 

Cornelis Teerlingh
76

77 17 mei 1715 huwelijkse voorwaarden Heijndrik de Witte weduwnaar van Josina Dankerts toekomende bruijdegom en Johanna Verhelst jonge dogter met adsistentie van haren broeder en voogt Mels Verhelst apparente bruijt [...] kinderen verwekt bij sijne voorige 
huijsvrouw Josina Dankers met namen Elisabeth, Johannis en Prina de Witte [...] voogd Matthijs Sijmons [...] getuigen Jacobus en Dirk Hoelants benevens Mels Verhelst

77

79 28 maa 1715 procuratie Gilles Sampioen wonende omtrent ofte bij den dorpe van den Hoeke [...] sijnen sone Jan Sampioen ende Pieter Willemsen de jonge [...] getuigen den capteijn Jan Janssen Smit ende Cornelis de Roo 79
81 13 jul 1715 procuratie Johan de Sallij coopman woonagtigh tot Middelburgh 81
82 4 feb 1717 procuratie Geerard Vervoort woonagtigh in den polder van Zaamslagh [...] Anthonij Ossewaarde [...] Cornelis Oosthoek [...] getuigen Joos Horlewijn en Cornelis de Roo 82
84 28 jan 1716 insinuatie de wed[uwe] van Jan Leijs wonende in den Koudenpolder [...] Johan Lesage [...] erfgename van Anna van Zanbergen weduwe van Willem Brouwer [...] Maria Lesage geboren Ghijselen [...] Janneken Michielsen weduwe van Jan Leijs 84

86 22 jan 1717 overeenkomst Dirk van Bronkhorst en Abram Warmaat [...] getuigen Andries Steppens en Joos Horlewijn 86
88 14 maa 1715 huwelijkse voorwaarden Cornelis Oudorp wed[uwnaa]r van Willemijntje Matthijssens woonende in de polder van Beoostenblij benoorden en Josina Grisons weduwe van Jacobus Boije woonende in de Loovenpolder [...] getuigen Joos Horlewijn en Cornelis de 

Roo
88

89 29 sep 1714 procuratie Tanneken Hamelings wed[uwe] van Jacobus Moerman wonende op den dorpe van den Hoek [...] Andries Bolle meester timmerman [...] sekeren Jacobus Hamelingh [...] getuigen Cornelis de Roo en Anthonij de Smit 89
90 11 nov 1714 procuratie Pieter Marijnissen Sijncke als in houwelijk hebbende Jacomijntjen Jans meester smit wonende tot Schoore [...] Gommert Pietersen Clap [...] getuigen Cornelis de Roo en Anthonij de Smit 90
91 18 nov 1716 procuratie Cornelia Snoek weduwe van Cornelis Vlasveldt in sijn leven coopman in wijnen wonende binnen Middelb[urg] [...] Cornelia Steengragts wed[uwe] van Wouter J[?] [...] getuigen Michiel van Doesselaar ende Jacobus Mareeuw 91
92 11 dec 1716 testament Andries van der Poest en Elisabeth Roels samen eghte man ende vrouw woonagtigh alhier ter stede [...] getuigen Cornelis Bol en Olivier van Alphen 92
94 3 dec 1716 testament Michiel van Doesselaar ende Catarina van Edam samen egte man ende vrouw [...] voogt Johanna Doesselaar nu jegenwoordigh getrouwt met Carel de Rijke filius Pieter [...] getuigen Cornelis Bolle ende Olivier van Alphen alle gebuijre 94

96 3 dec 1716 testament Leunis van Boven ende Berbel Jacobsen de Klerk samen egte man ende vrouw woonagtigh even buijten dese stadt ter Neusen [...] en aanbelangende Berbel Op en Neer minderjarige weese van Jacob op en Neer waarover den 
testateur jegenwoordigh voogt is […] vooght te nomineren ende aen te stellen Jacob Rose de jonge [...] getuigen Mattheeus Leijssen ende Pieter Lippens

96

98 28 okt 1716 procuratie Leendert 't Gilde borger ende ingesetene deser stad contra Pieter Claassen mede wonende tot Neusen pagter gevoegd Dirk van Bronkhorst [...] getuigen Joos Horlewijn ende Anthonij de Smit 98
100 3 okt 1716 testament Pieter Hermans lantman wonende in den grooten nieuwen Egelantier polder [...] getuigen Michiel Doesselaar en Pieter Opsomer 100
101 16 sep 1716 testament Matthijs Lammens en Sara Rochefort samen egte man ende vrouw woonagtigh binnen de stad Axel [...] timmeragien ende plantagien […] die gebruijkt werden bij Jacob Lagraa ende Franscoijs Wolfaarts [...] de heer testateur in die 

beijde gevallen den heer commandeur Adriaan Lammens broeder van den heer testateur te nomineren ende institueren tot sijne [...] erfgenaam in die twee hofsteden [...] sijn erfgenaam ofte erfgenamen des heer testateurs suster en 
broeders kinderen [...] getuige schepen Pieter Snijders en Jacob Arnou

101

104 14 sep 1716 testament Pieter Stoffels de oude ende Maria de Doelder te samen eghte man ende vrouw woonagtigh alhier binnen Neusen [...] haar comparanten doghter Josijntje [...] aldus gedaan ende gepasseert binnen Neusen in den hoff der testateuren 
aan de walle der stede [...] getuigen Adriaan Batram ende Abraham Teerlinck

104

106 12 sep 1716 testament Pieter Hermans lantman wonende in den grooten nieuwen Egelantier polder [...] Jan Wesepoel sone van Jan Wesepoel ende Janneken Hermans des testateurs suster nu getrout sijnde met Jan Lauris lantman wonend in den 
Capellepolder [...] Jan Lauriers stijffvader van den overgenoemden Jan Wesepoel [...] getuigen Jan Arleij en Pieter Opsomer

106

108 26 okt 1714 testament Jan Riemens de oude en Margrieta van Doorn samen egte man ende vrouw woonagtigh in den Zuijtpolder [...] Jesaias Riemens [...] Zara [Riemens] [...] Adriaan Cornelis en Isaak Riemens [...] getuigen Jacobus de Doelder meester 
wagemaker wonende tot Neusen ende Joris Feijts

108

110 12 okt 1714 testament Heijndrik Partoijs ende Anna Leijnsen samen egte man ende vrouw [...] getuigen Joos Horlewijn ende Tobijas Wulframs 110
112 8 sep 1714 procuratie Heijndrik Partoijs borger en woonagtigh hier te stede [...] David Wulframs en Joos Horlewijn 112
113 18 maa 1714 schuldbekentenis onderschreve als erfgenamen van onze moeder Jacomintie Cooman weduwe van ons vader saliger Jan Boogaert woonagtigh op Saamslagh ende oock aldaer overleden op den 12 meerte 1714 [...] onsen broeder en swager Jacobus 

Boogaart wonende Middelburgh [...] [getekend] Pieter Riemens [x Catie Boogaart], Catrina Boogaart, Anthonij Bijnet [x Neeltie Boogaart] 
113

114 30 jul 1714 testament Passchijntje Jongelouw huijsvrouw van schipper Matthijs Vroone [...] Leonora Jongelouw haar testatrices suster [...] Passchijntje Jongelouw doghter van Joos Jongelouw haar testratices broeder [...] Maggiel Jongelouw sone van den 
voornoemde Joos Jongelouw [...] Johanna Jongelouw doghter van Joos Jongelouw [...] Neeltje Breeroe [...] getuigen Cornelis van der Meer en Pieter Wolfaart

114

116 16 jul 1714 testament Heijndrik de Witte ende Josina Danckers samen eghte man ende vrouw wonende op den dorpe van den Hoek [...] getuigen Marcus de Bocx ende Adriaan Lemmens 116
118 25 jul 1714 last Johan de Saillij als in houwelijk hebbende Dina Maria Wijtink [...] Cornelia Louijsa Wijtink 118
119 26 jul 1714 testament Andries van der Poest en Geerard Alvares [...] superscriptie op het besloten testament van dom[ominee] Abel Sechiere predikant tot Oosterlandt 119
120 26 maa 1712 testament Jan Lippens regerendt schepen deser stede ende Judith Walpot te samen eghte man ende vrouw [...] Jan Lippens over sijne kinderen geprocreert bij sijne eerdere huijsvrouw Sara van Beveren met name Josina ende Elisabeth Lippens, 

sijn meerderjarige soone met name Pieter Lippens [...] de tweede comparante over haar voorkint met name Jan de Doelder [...] tot voogt te stellen mij notaris [...] getuigen Livinis Schuijtvlod ende Andries Buijse
120

122 20 feb 1712 testament Cornelis de Roo bejaart jonge man woonaghtigh binnen deser stad [...] sijn half susters ende broeder met name Lucretia en Susanna Suderlants ende Tobijas Suderlants [...] stellende den testateur tot administratrice over de 
voorn[oemde] sijne na te latene goederen sijne moeder Maria de Jonge [...] getuigen Jan Janssen Smit ende Heijndrik Wissel

122

124 18 feb 1712 huwelijkse voorwaarden Simon Kales weduenaar van Dirckje Pieters woonaghtigh tot Philippijne toekomende bruijdegom ende Trijntje Boerhaven wed[uw]e van Jan de Vlieger woonaghtigh binnen deser stede toekomende bruijt [...] getuigen schepen Jacob 
Pieters ende Joos Horlewijn

124

129 11 feb 1712 procuratie Marinis Gilliss woonaghtigh tot Schore contra Cornelis Moolbergh [...] getuigen Everhard Fijldar en Jan Bricx 129
131 23 feb 1712 testament Laurens Verlinde ende Marta Keukelaars te samen eghte man ende vrouw [...] getuigen Jan Riemens de oude ende Jacob Gommersen 131
133 25 jun 1714 testament Johannes Daams van Luijk ende Livina van Kerkvoort te samen eghte man ende vrouw woonende in den Loovenpolder [...] voogden over de minderjarige kinderen harer meerderjarige kinderen met namen Jeroen ende Adriaan van 

Luijk [...] getuigen Jacobus Scheel ende Cornelis Haak
133

135 5 mei 1714 testament Wouter den Beer bejaart jonghman woonagtigh inden Zuijtpolder [...] sijn testateurs oom Abraham den Beer [...] getuigen Michiel Doesselaar ende Joos Nobels 135
136 5 mei 1714 testament Abraham den Beer woonagtigh in den Zuijtpolder [...] kint ofte kinderen van Boudewijn Bouters [...] het kint van Abraham de Cocq met name Janneken de Kockx sijnde een naargelate kint van wijlent Adriaantje den Beer [...] Wouter 

den Beer sijn testateurs neeff [...] den genoemden Wouter den Beer geen kint ofte kinderen moghte verkrijgen ende sulx sonder kint ofte kinderen deser weereld quame te overlijden , dat in soo een geval alle sijn testateurs landen en 
roerende en onroerende goederen wederom sullen komen in eijgendom devolueren op Leendert den Beer [...] getuigen Michiel van Doesselaar ende Joos Nobels

136

138 2 mei 1714 testament Jacobus Janssen ende Magdaleena de Wilde te samen egte man ende vrouw wonende op den dorpe van den Hoek [...] van haar sijde is hebbende voorkinderen [...] getuigen Andries Bolle meester timmerman ende Martinus Tijleman 138

140 13 apr 1714 procuratie Adriaan Smallegangh woonaghtigh alhier ter stede contra Sara de Jongh [...] getuigen Abraham de Codijn ende Geerardt Heijm 140
141 2 maa 1714 testament Maarten Clement [...] Marij Klement sijn testateurs suster [...] Jacobus Klement sijnde een sone van sijn testateurs overleden broeder Cornelis Klement [...] sijne jegenwoordge huijsvrouw Geertruijt Meijns [...] getuigen Jan Ridsaart 

ende Matthijs Verroone
141

https://proxy.archieven.nl/0/87A0F6E5EC544596947A740195DDD8C3
https://proxy.archieven.nl/0/92AD3B797D3F440ABFCE58F17ED97705
https://proxy.archieven.nl/0/2A2DF7E42EED48909BFAD78C9B870D79
https://proxy.archieven.nl/0/91C1C99A37A84FD9A77FE04F11D81DF7
https://proxy.archieven.nl/0/6C8DE3A1AC47448D889DE01D097FD023
https://proxy.archieven.nl/0/6AFB8737D2354A6EA1D321E7ED173401
https://proxy.archieven.nl/0/8D1C60976D22428A871FCC40109F3F98
https://proxy.archieven.nl/0/14584F15A5554CD69E58B32B0B72A6B9
https://proxy.archieven.nl/0/0B50A502679442D8A2B3452BA7C8CE5A
https://proxy.archieven.nl/0/8152E0E3D3DB40B0A0BC16789CA22CB4
https://proxy.archieven.nl/0/9B5560E2C2554036A250F15169D49ACE
https://proxy.archieven.nl/0/1614B8D6010C45B5BB0D5518AD983176
https://proxy.archieven.nl/0/9F6050250C2042A1AABC13D36D24D314
https://proxy.archieven.nl/0/53B80B05F85140C59D3D440994949FE8
https://proxy.archieven.nl/0/29A190432CF94CBA8B897300AF7C06B2
https://proxy.archieven.nl/0/BF40B4DC991248889246528209D83A0E
https://proxy.archieven.nl/0/78F1FD9AC8CB441388B2646CF7B0CA8A
https://proxy.archieven.nl/0/88A35C12A1BA4554903CF44351FE05F5
https://proxy.archieven.nl/0/61C7FB21B40E4E1F8686EE2FE026D6E3
https://proxy.archieven.nl/0/3BC7C7F561714D299805F52350789089
https://proxy.archieven.nl/0/CC6B54A3EDB14F8292C9F3FB83464067
https://proxy.archieven.nl/0/56AE42EFC1E749909AB74C2EC2A86CEC
https://proxy.archieven.nl/0/89A617D836174BBE8F3410A187641B24
https://proxy.archieven.nl/0/381C7C50BB744F55A5CA9B5FA5F0CBA8
https://proxy.archieven.nl/0/57D56EDBE9B94FD1BE7B1467245A5FA7
https://proxy.archieven.nl/0/E76C105D191F4497ACD951D9652BBF50
https://proxy.archieven.nl/0/44F42B7402A24ADB833EF390A093432E
https://proxy.archieven.nl/0/3A0798EAAE674C3DAA1773A01DB64F81
https://proxy.archieven.nl/0/BAC2C3F853BF492C98341D926E30B079
https://proxy.archieven.nl/0/744EBD38029E4249A57982FB869BA965
https://proxy.archieven.nl/0/E10D52E4471A46909CB82DCB10B79A8F
https://proxy.archieven.nl/0/A40369D92D6E4170B67D9BBE30AB9730
https://proxy.archieven.nl/0/EE02AD59232E41E9B4C691CCF363C3FD
https://proxy.archieven.nl/0/A89876EFBA474468AFD519462B8D06AB
https://proxy.archieven.nl/0/696385E0104E426A865E2AC2521F1BB3
https://proxy.archieven.nl/0/7110D6D6D24A4A8D9D56A9CD7C3BF320
https://proxy.archieven.nl/0/ECDF8903BA244E87BFAEC8A038A010EC
https://proxy.archieven.nl/0/31686A8D38AE449FB75B229FB8A55EF2
https://proxy.archieven.nl/0/12AC6A57A13F4C619783DB9C990CF25C
https://proxy.archieven.nl/0/993BB22E6E9D4C54BEEC40CDAE9335E6
https://proxy.archieven.nl/0/191A5A3DF8224CFA890D82BC204B4C5A


143 11 sep 1716 overeenkomst Josua van IJperen als ontfanger van de weese goederen van Anna Sonsbeeck daar vader van was Johan Sonsbeeck heer van Wissenkercke van welcke weese moeder was Anna Barbera Jongelinck uijt den hoofde van Anna van Roeberge 
wed[uwe] van den borgem[eeste]r Willem Brouwer [...] de wed[uwe] Jan Leijs wonende in den Koudenpolder [...] Johan Vosburgh als arbiter [...] getekend Janneken Michielsen [wed Jan Leijs]

143

145 30 okt 1714 testament Cornelis Smalleganghe en Maria van Nieuwenhuijse te samen egte man ende vrouw beijde woonaghtigh tot Neusen [...] getuigen Pieter Stoffels de jonge ende Abraham Codijn filius Michiel 145
147 15 jul 1714 ordonnantie mij swager Johan de Saillij als in houwelijk hebbende Dina Maria Wijtink [...] mijn ontvanger Geerardt Alvares [...] getekend Cornelia Louwise Wijtinck 147
149 8 jan 1714 bewijsoverlegging Cornelia Ruijssaart wed[uwe] van Gillis Crop 149
150 7 feb 1714 testament Willem van der Linden bejaart jonghman woonagtigh bij deser stede [...] erfgenaam sijn testateurs moeder Catarina de Backer [...] Dirk van Bronkhorst sijn testateurs stijffvader [...] getuigen Joos Horlewijn en Francoijs Buijsse 150
152 6 jan 1714 overeenkomst Cornelis Vissers schoolmeester woonaghtigh binnen deser stede als man en vooght van sijne huijsvrouwe Lidia Hoogerlinde, die een doghter ende erfgenaam is van Christiaan Hoogerlinde in sijn leven koster in de heerlijkheijd van ter 

Heijden gelegen  onder de baronije van Breda [...] Annanias van Son schepen en procureur [...] getuigen Jan Ridsaert en Cornelis de Roo
152

153 15 dec 1713 legaat Jacobus de Doelder we[uwnaa]r van Sara Wallaarts woonagtigh alhier tot Neusen [...] sijne jegenwoordige twee kinderen met namen Jan en Cornelis de Doelder verwekt bij de voorgemelte Sara Wallaarts 153
154 14 nov 1713 testament Josijna Stoffels bejaarde dogter woonagtigh binnen deser stede [...] haar testatrices vader en moeder met name Pieter Stoffels de oude ende Maria Doelder [...] hare suster Paulina ende Johanna Stoffels [...] getuigen Joos Horlewijn 

ende Huijbreght Willems
154

156 18 okt 1713 procuratie Heijndrik Heijldermans woonaghtigh in de graaffschap Bijne [...] getuigen Jan Ridsaart ende Joos Horlewijn 156
157 4 aug 1713 testament Francoijse Karre woonaghtigh in den Loovenpolder [...] haren jegenwoordigen man Joos Kervink [...] Geerard Alvares ende Joos Horlewijn 157
158 11 jul 1713 borgstelling Guilliaem Alvares griffier deser stadt [...] Henrietta Massijn erffgenaame van wijlent Johan Mathisius [...] Johan Costenobel [...] Christiaen van der Burgt [...] getuigen Johan Vosburgh ende Adrijaan Vollaart 158
159 28 mei 1713 testament Jan de Somer ende Maatjen de Rijke te samen egte man ende vrouw woonaghtigh in den Loovenpolder [...] vooght Livinus de Somer sijnen broeder ende de testatrice Maatje de Rijke haar oom Cornelis Wisseveld woonagtigh onder 

Saamslagh [...] getuigen Pieter de Witte ende Abraham Bliek
159

161 13 maa 1713 testament Johannis Wulfframs ende Susanna Nicolaij beijde woonaghtigh alhier tot Neusen [...] getuigen Joos Horlewijn en Cornelis de Roo 161
163 22 feb 1713 testament Marchie[?] Claas wed[uwe] van Stoffel Buijse woonagtigh alhier tot Neusen [...] Maria Buijse doghter van Francoijs Buijse [...] haar sone Francoijs Buijse [...] doghter Cornelia Buijse getrout met Marcus de Bocx meester smit op den 

dorpe van den Hoek [...] getuigen Joos Horlewijn ende den capteijn Jan de Smit
163

165 22 feb 1713 testament Jacobus van der Ende bejaart jonghman woonaghtigh binnen deser stede [...] sijn testateurs moeder Catarina de Backer [...] sijn testamenteurs stijffvader Dirk van Bronckhorst [...] getuigen Adrijaan Vollaart ende Anthonij Bijnet 165

167 14 feb 1713 procuratie Jacobus Riemens als in houwelijk hebbende Paulina Jans wed[uwe] Cornelis Janssen woonaghtigh in den Coudenpolder contra Jeremias Provo als in houwelijk hebbende Susanna van der Heij ende Pieter Aldeweereld als vooght van de 
minderjarige weese van [?] van der Leij [...] getuigen David Wulfframs ende Joos Horlewijn [...] getekend Pieter Riemens

167

169 2 feb 1713 testament Jan Penne ende Marija Spelders te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh op den dorpe van den Hoek [...] verder verklaarde den testateur alsoo hij nogh is hebbende vader ende moeder [...] getuigen David Wulfframs ende Joos 
Horlewijn

169

170 29 dec 1712 procuratie Jacobus Amijs bedienaar des goddelijken woorts in de gemeijnte chrisij alhier ter stede weduenaar van Maria Bolij die erfgenaam was benevens haar broeder Brandolphus Bouwman van hun moeder Maria van Sanen in huijwelijk 
geweest met Evert van Gene raad der stad Vere [...] getuigen Pieter Lippens ende Jan Ridsaart

170

171 29 dec 1712 procuratie Jan Lippens schepen deser stede contra Cornelia Ruijssaart wed[uwe] van Gillis Crop arrestante op de goederen van Elisabeth Louwaart wed[uwe] van Cornelis Vollaart [...] getuigen Joos Horlewijn ende Francoijs Passant 171
172 16 okt 1709 overeenkomst Leendert 't Gilde [...] Cornelis Bagge [...] Cornelis Romeijn [...] getuige Abram de Codin 172
173 12 sep 1709 procuratie Everwijn van Tekelenbergh [...] Pieter Geensen [...] Lambregt Dircksen [...] getuige Francoijs Stoffels ende Gerardt Alvares 173
176 27 sep 1709 overeenkomst Cornelis Bagge borger ende inwoonder alhier [...] Nicolaas Wadde woonaghtigh binnen de stadt Axel [...] getuige Cornelis Moolbergh 176
178 10 nov 1709 huwelijkse voorwaarden Cornelis Blieck weduwenaar van Anthonijntje Taffijns woonagtigh onder den Hoeck jegenwoordigh bruijdegom ende Neeltken Huijsers mede woonagtigh aldaar jegenwoordige bruijt [...] getuigen Cornelis Boll ende Pieter Lippens 178

179 9 jan 1710 huwelijkse voorwaarden Abraham Honingh jongman toekomende bruijdegom met Janneken Rokus Vosburgh wed[uwe] van Anthonij van de Reede beijde woonagtig binnen Neusen [...] getuigen Johan Kellenaars ende Pieter Bijlot [...] getekend Abram Honin 179

181 28 feb 1710 testament Adrijaan Noutsen [...] sijne soone Cornelis Noutsen geprocreert bij sijne jegenwoordige huijsvrouw Maria de Maacker [...] voogt sijne jegenwoordige huijsvrouw [...] getuigen Livinus Schuijtvlot ende Jan Fockert 181
183 8 maa 1710 testament Nicolaas Lippens ende Maatjen Taffeijns te saamen egte man ende vrouw [...] getuigen Davidt Coutrij ende Marcus de Bocx 183
185 14 maa 1710 procuratie Gijsbreght Maartensse Broeder woonagtigh tot Nieuwerkerk op Dijssel gelegen in Hollant [...] Pieter Horlewijn ende Jan Luijkassen 185
187 24 maa 1710 akkoord Abraham de Codin meester metselaar, Cornelis Moolbergh procureur alhier, Tobijas Wulframs, Cornelis Smallegangh alle te saamen borgers ende inwoonders alhier 187
189 24 maa 1710 procuratie Christina Erdegang geassisteert met Carel Broeder Jacobus Erdegang [...] Cornelis Smallegang wonende tot Neusen [...] vleselijke conversatie […] sij van hem is geimpregneert en beswangert, en hij alleen is de vader van de vrugt die sij 

draagt, dat sij haar daarom tot Neusen heeft begeven om aldaar in de kraam te bevallen en hem het kind op te dragen
189

191 10 apr 1718 boedelinventaris Francoijse de Karre wed[uwe] van Cornelis Pijenbroeck alvoorens den troudagh met den persoon Joos Kervinck weduwenaar van Weijntje de Platte 191
193 10 apr 1715 huwelijkse voorwaarden Joost Kervinck laast weduwenaar van Weijntje de Platte jegenwoordig bruijdegom ende Francoijse de Karre wed[uw]e van Cornelis Pijenbroek jegenwoordighe bruijt [...] getuigen Cornelis Moolbergh en Cornelis Bol oudt schepen 

deser stede
193

194 22 feb 1710 overeenkomst Adriaan Smallegange woonagtigh tot Neusen [...] Livinus Schuijtvlot [...] Jan van de Vijver 194
196 2 mei 1710 overeenkomst Pieter Johannisse Daane [...] mijn swager Jan de Poorter [...] Marijnis Matthijssen Swavel 196
198 15 mei 1710 testament Hendrik Puttoijs ende Elisabeth de Keijser t samen eghte man ende vrouw [...] in bewaringe te geven aan kapteijn Michiel Codijn […] haar testateuren oom [...] getuigen Abraham de Codijn ende Abraham Dheij 198
200 ca16 okt 1709 procuratie onderschreve [Anna de Beer] procuratie hebbende van mijn man Leendert Gilde contra Cornelis Romeijn [...] [getekend] Anna de Beer huijsvrouw van Leendert Gilde 200
201 8 jun 1714 procuratie Cornelia Louijssa Wijtink wed[uwe] van Wilhelmus Coomans zal[ige]r woonagtigh tot Middelburgh [...] Geerard Alvares [...] getuigen Cornelis Smallegangh ende Geerard Heijm 201
202 7 mei 1713 testament Jan Horlewijn ende Maria Bax samen egte man ende wijff woonagtigh alhier binnen dese stede [...] sone Jan Horlewijn [...] sijnen sone Olivier Horlewijn [...] getuigen Leendert t Gilde en Cornelis de Roo en Pieter Verroone sijnde een 

derde getuijge vermits den testateur door swakheijt sijn naam te setten
202

204 9 jan 1713 testament Cornelia Dou huijsvrouwe van Laurens van der Linde woonaghtigh onder Neusen [...] haren jegenwoordigen man Laurens Verlinde [...] getuigen Adrijaan Smallegange ende Joris Feijts 204
206 1 apr 1709 procuratie contra Pieter Claassen woonende onder den dorpe van den Hoeck 206
207 4 jun 1710 insinuatie contra Cornelis de Waker 207
209 6 feb 1716 testament Gillis Baart de jonge ende Klara Soerlant t samen egte man ende vrouw woonagtigh alhier [...] sijn testateur voorkint met name Sara Baart [...] getuigen Michiel Doesselaar ende Jacobus Tippels 209
211 22 jun 1710 procuratie Willem Schuijtvlodt woonagtigh op Noten Axel ambagt ende Livinus Schuijtvlodt woonagtigh onder Neusen [...] haar suster Cornelia Schuijtvlodt [...] contra Cornelis Vollaart wonende in den Noortpolder bij Neusen [...] getuigen 

Cornelis Bol oud schepen deser stede ende Mattheeus de Poorter
211

212 1 apr 1710 procuratie Corn[elis] Vissers sigh vanteerende te sijn geweest pachter van den gemelten Jan Post [...] Adrijaan Vroone ende Niclaas de Koster [...] Francoijs Buijse 212
214 9 jul 1710 procuratie Cornelis Moolbergh [...] David Wulfframs [...] Jacobus Michielsen 214
216 26 jun 1710 huurbeding M Kodin [...] mijne huijsinge ende erve daar nu laast in heeft gewoont en ook toegekomen Janneken Rokus Vosburgh 216
217 16 jul 1710 procuratie Cornelis Moolbergh [...] Gijsbreght Maartensse Broeder [...] 217
219 28 jul 1710 verklaring Ik ondergeschr Pieter de Clercq oudt overde veertien jaren woonaghtigh onder den Hoeck bij mijn stijffvader Jacob van Nieuwenhuijse [...] schoolmeester Cornelis Vissers pagter van het gemaal [...] getuigen Servaas Verbrugge ende 

Cornelis de Vos
219
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220 29 jul 1710 procuratie Ik ondergeschr Jan Snoep [...] Cornelis Moolbergh 220
221 12 aug 1710 testament Cornelis Goossen en Pieternella Lijson te samen egte man ende vrouw [...] getuigen David Wulfframs ende Jacobus den Hamer 221
223 13 dec 1710 testament Josina Michielsen [...] haren jegenwoordighe man Pieter Lippens [...] getuigen Jacobus Amijs ende Gillis Drabbe 223
225 16 sep 1710 verklaring wij ondergeschr Nicolaas de Coster ende Leendert Bagge contra Isaack de Codijn sheerendienaar alhier [...] sijn gekomen ten huijse van Cornelis Bol meester timmerman [...] de huijsvrouw van den voornoemden Bol in woorden was, 

ende dat den selven Isaack de Codijn tegen haar seijde siet wel toe dat uw geldt nu niet gestolen en werdt, waar op de selve vrouw seijde ik sie wel wie dat ik voor handen hebbe het sijn geen jonge ros, maar uw jongen is een schelm 
die heeft het nu drijmaal gedaan, ik weet dat hij is een sieltie die niet en deugt, daar bij voegende hoe soude het komen wesen dat uw jongen daar niet van weten en soude daar hij de plaatse aanwijs[t] daar het geldt weggestolen is 
[...] verklare ik Koster oudt te wesen omtrendt de vijf en veertigh jaar [ged Axel 27 mei 1668], ende ik Bagge omtrent de twee en twintigh jaar [ged Baarland 2 mei 1688] beijde woonagtigh tot Neusen

225

226 25 sep 1710 testament Pieter Willemssen de oude ende Adriaantjen Crijnssen de Bel, laast weduwe van Isaac Lambreghtsen t samen eghte man ende vrouw woonagtigh onder Neusen [...] sij van haar zijde van voorgaande bedde is hebbende drij 
voorkinderen [...] executeuren Crijn Willemssen ende Pieter Willemssen de jonge [...] executeurs mede tot voogden over de minderjarige kinderen van Jan van Heemschot en Adriaantjen Hasardt over welke voorn[oemde] kinderen 
den testateur en testatrice sijn grootvader ende grootmoeder [...] getuigen Adriaan Smallegange ende Abraham de Codijn [...] [getekend ook] Pieter Nousen

226

228 25 sep 1710 verklaring Maatje Valcke woonagtigh tot Vlissingen […] verklaarde ter requisitie […] van Jan Claassen borger ende inwoonder alhier waarargtigh […] als dat sij nooijt soude gekent hebben eenen Cent Cauweliers [...] getuigen Adrijaan Smallegange 
ende Adrijaan de Codijn

228

230 2 okt 1710 dagvaarding Josias de Geijter woonagtigh alhier [..] in reghte te convenieren […] Johanna Noutsen woonagtigh tot Axel […] ter betaling van 8 1/2 stoots genever op den 8 augustus 1709 [...] getuigen Johannis Plaat ende Marinus Arents 230
231 8 okt 1710 procuratie Cornelis de Paaij woonagtigh in het lant van der Goes ende […] soodanige appelen als hij benevens eenen Pieter Baas samen in compagnie gekocht [...] [getekend] Cornelis Vinck [...] Cornelis Vissers, Abraham de Codijn, Jan van 

Crekelenbergs
231

232 13 okt 1710 testament Aalbreght Snoep ende Cornelia Drabbe te samen eghte man ende vrouw [...] hij van sijn sijde is hebbende voorkinderen [...] getuigen Marcus de Bocx ende Matthijs Sijmonssen 232
234 5 nov 1710 procuratie Paulus Stapel woonagtigh Oosterhoudt oudt omtrent de aght en dertigh jaren contra Matthijs Verroone borger ende inwoonder deser stede […] Spaansche peeper […] den persoon van Jan van den Vondel [...] getuigen Pieter Wolfert 

ende Anthonij Bonnet
234

236 7 nov 1710 procuratie Heijndrick van Machoren woonagtigh tot Middelburgh […] in houwelijk hebbende Elisabeth Verhulst als de rato caverende voor Samuel Verhulst sijn vrouwen broeder gesamenlijk voor twee derde efgenamen van wijlen Cornelia 
Faccon naargelatende wed[uwe] van wijlen Joris Horlewijn [...] Jacob Pasman oudt schepen deser stede [...] getuigen Cornelis van der Meer ende Adriaan de Keijser

236

238 3 nov 1710 testament Davidt Lamperts ende Pieternella Figuure te samen eghte man ende wijff [...] getuigen capteijn Michiel de Codijn ende Adrijaan Smallegange 238
240 4 dec 1710 testament Nicolaas van der Mart ende Commerijntje de Swarte te samen eghte man ende wijff [...] haren voorkind met name Pieternelleken de Reus [...] gedaan op den dorpe van den Hoek [...] getuigen schoolmeester Aalbreght Snoep ende 

Matthijs Sijmonssen
240

242 4 dec 1710 testament Adrijaan Marijnissen Backer ende Janneken van Belle te saamen eghte man ende vrouw [... uit] Saemslagh [...] uit te keren ofte voldoen aan de kint ofte kinderen die den eerststervende sal komen naar te laten eene somme van sestien 
duijsent Carolij guldens […] namenlijk ende voor eerste aan Francooijse Backer [...] Johannis Backers [...] Cornelis Backer [...] Alewijn Backer [...] Adrijana Backer [...] Aaltje Backer [...] voogd Jan Marinissen Backer broeder van den 
testateur [...] getuigen Pieter de Koeijer ende Isaack Marijnissen Rose

242

244 31 dec 1710 schuldbekentenis ondergeschr Pieter van de Voorde [...] twee koeijen benevens een tweejarigh rundt [...] getuige Aarnout Roels ten woonhuijse van Joos van den Dorpe binnen Neusen 244
245 19 jan 1711 procuratie Andries van der Poest [...] Olivier Orlewijn en Jan Horlewijn 245
246 27 jan 1711 testament Jacobus Amijs ende Anna du Bon te samen eghte man ende vrouw [...] getuigen David Wulfframs ende Pieter Lippens gebuijren 246
248 31 jan 1711 testament Cornelis Noutsen bejaart jonghman wonende onder den Hoek [...] Maria de Maker moeder van den testateur [...] getuigen Pieter Wolfers ende Geerard Alvares 248
250 17 maa 1711 testament Maria de Maker laast weduwe van Adriaan Noutsen [...] haar outsten sone Jan Vincke [...] haar soon Pieter Vincke [...] Maria Dheij doghter van Maria Vincke ende waarover sij testatrice grootmoeder is [...] haar sone Cornelis Noutsen 

geprocreert bij haren overleden laasten man Adriaan Noutsen [...] voogden Adriaan Dheij ende Jan Janssen Smith [...] getuigen Joos Horlewijn ende Tomas Scheppers
250

252 1 apr 1711 testament Huijbreght Willemssen Brouwer ende Elisabeth Maartens te samen eghte man ende vrouw [...] getuigen schipper Matthijs Verroone ende Isaack de Codijn gebuijren 252
254 20 maa 1711 dagvaarding Cornelis Moolbergh contra Isaack de Codijn sheerendienaar [...] getuigen Aarnout Roels ende Geerardt Alvares 254
256 23 apr 1711 testament Livina Sijmons [...] haar halfbroeders Jacobus ende Matthijs Sijmons [...] haren broeder Jan Sijmons [...] gepasseert op den dorpe van den Hoeck [...] getuigen schepen Jan van de Vondel ende Jan Prent 256
258 10 jun 1711 overeenkomst Josina de Smith huijsvrouw van Francoijs Steenaart [...] Maria de Smith haar comparantes suster woonaghtigh in de Orangiepolder IJsendijke ambagt [...] getuigen Jan Steenaart als mede Jan de Braal en Huijbreght Klouwer 258
259 9 jul 1711 overeenkomst Francoijs Steenaart ende Josina de Smith te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh onder de jurisdictie van Neusen [...] Jacobus Verweer haar comparantes swanger woonen[de] in Schoondijcke [...] getuigen Jan de Braal en 

schepen Jan van de Vondel
259

260 27 jul 1711 testament Jan Krekelenbergh ende Marija de Beer samen eghte man ende vrouw [...] getuigen Cornelis de Vos ende Michiel Schooneveld 260
262 7 sep 1711 procuratie Aletta Timmermanssen wed[uw]e van Johan de Jongh woonaghtigh tot Sas van Gendt [...] haar broeder Wilhelmus Timmermanssen proc[ureur] der vierscharen van Axel ende Neusen woonaghtigh tot Axel [...] griffier Guiljaam Alvares 

[...] Pieter Roskam als executeur in den boedel van wijlen Johan van Baumont in sijn leven collonel van een regiment voetkneghten [...] getuigen Joos van den Dorpe ende Machiel Cornelissen
262

264 19 sep 1711 testament Nicolaas van der Mart laast weduenaar van Commerijntje de Swarte ende Johanna Soinius wed[uwe] van Jan Schilders te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh op den dorpe van den Hoek [...] getuigen David Wulfframs ende Jan 
de Poorter

264

266 21 sep 1711 testament Pieter Claassen ende Leuntje Pieters te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh onder de jurisdictie van den Hoek [...] Bartholomeus Claassen des testateuren outsten sone [...] Pieter Claassen de jonge mede soon van de 
testateuren [...] getuigen David Wulframs ende Joos Horlewijn

266

268 22 sep 1711 procuratie Jacobus Coops boekweijmaelder woonagtigh tot Zierckzee contra Cornelis Moolbergh [...] getuigen Anthonij Bijnet en Cornelis Visser 268
269 9 okt 1711 testament Daniel de Swaaff woonagtigh tot Axel [...] sijne minderjarige en naar te latene kinderen met name Josijna ende Daneel de Swaaff geprocreert bij Pieternella van Deijnsen sijn comparants eerste huijsvrouwe [...] voogd Gidion van 

Deijnsen broeder van sijn comparant overleden huijsvrouw [...] getuigen David Wulfframs ende Nicolaas de Coster de jonge
269

271 12 okt 1711 testament Anthonij du Perck sheeren dienaar ende Pietronelle Graveleijns te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh op den dorpe van den Hoeck [...] sijne jongsten sone Anthonij du Perk de jonge [...] getuigen David Wulframs ende 
Nicolaas de Coster de jonge

271

273 4 dec 1711 huwelijkse voorwaarden Pieter Moes bejaart jonghman woonaghtigh onder de jurisdictie van Neusen ende Francoijse de Rijcke mede ongehoude doghter woonaghtigh ter voornaamder plaatse [...] getuigen Joos Horlewijn en Jan Janssen Smit 273
275 16 dec 1711 procuratie Tanneken Hamelings laast wed[uwe] van Jacobus Moerman woonaghtigh op den dorpe van den Hoeck [...] Jacobus Janssen woonagtigh op den dorpe van den Hoek in houwelijk hebbende Magdaleena de Wilde doghter van den 

comparante [...] Jacobus Hameling sijnde eene sone van Laurens Hamelingh des comparantes overleden broeder overleden in Hulsterambaght [...] getuigen David Wulframs ende Joos Horlewijn
275

277 18 dec 1711 testament Pieter Lippens meester metselaar borger ende inwoonder deser stede ende Cornelia Holbeck te samen eghte man ende vrouw [...] getuigen Joos Hoorlewijn ende Jan de Loore 277
279 17 dec 1712 procuratie D[irk] v[an] Bronkhorst contra Michiel Brant [...] Jasper Schellinck […] op die tijdt [1708] nogh was wonende op de hofstede van hem Brant [...] getuige David Wulfframs 279
281 5 dec 1719 testament Janus Jan Janssen ende maatje Donts samen egte man ende vrouw woonagtigh achter den dorpe van den Hoek [...] getuigen Wilhelmus van der Linde ende Adriaan Verbeke 281
283 16 dec 1719 procuratie Gijsbreght Steenheule borger en ingesetene alhier contra Adriaan van Loo woonende op Saamslagh [...] getuigen Tomas Wulfframs en Dirk van Bronkhorst 283
284 10 jan 1720 procuratie Fransoijs Buijse pagter van slants wijn en brandewijn ende Dirk van Bronkhorst substituijt balliu beijde alhier ter stede woonagtigh contra Leendert Gilde Gert de Jager en Nicolaas de Coster [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de 

jonge ende Thomas Wulfframs
284

285 18 jan 1720 procuratie Jacob de Hollander meester smit op Saamslag [...] Cornelis Baekaart meester timmerman woonagtig op Saamslag [...] het huijs bevorens toegekomen hebbende eenen Jan van Dijke staande op Saamslagh en van welk huijs eenen 
Abram de Beer den huijs of paaijbrieft alsdan was hebbende [...] getuigen David Wulfframs en Pieter Ridderhuijs de jonge schoolmeester alhier ter stede

285

287 22 jan 1720 overeenkomst Augustijn van Soen woonagtig op Saamslag contra Cornelis Bockhaart meester timmerman woonagtig op Zaamslagh [...] huijs bevorens toegekomen hebbende eenen Jan van Dijke staande op Zaamslagh [...] getuigen Thomas 
Wulfframs ende meester Pieter Ridderhuijs

287
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289 23 jan 1720 procuratie Fransoijs Buijse jegenwoordig pagter van slants impost over de consumptie van wijn ende brandewijn contra Gerret de Jager, Leendert Gilde, Nicolaas de Coster […] in cas van fraude ende contravente [...] getuigen Tomas Wulfframs 
ende meester Pieter Ridderhuijs de jonge

289

291 30 jan 1720 procuratie Gijsbregt Steenheule borger en ingeseten alhier ter stede contra Adriaan van Loo wonende op Zaamslagh [...] getuigen Tomas Wulframs ende Sijmon Vertreght 291
292 10 feb 1720 testament Antonij Braat ende Janneken Mostmans egte man ende vrouw woonagtig op den dorpe van Saamslag [...] getuigen Michiel van Doesselaar ende Engel de Beer 292
294 20 feb 1720 testament Elisabeth de Backer laast wed[uwe] van Nicolaas Lippens [...] Dirk van Bronkhorst ende bij sijn voor overlijden desselven huijsvrouw Susanna de Mol [...] getuigen Cornelis van der Meer ende Tomas Wulfframs 294
296 27 apr 1712 schuldbekentenis Pieter Willemsen de jonge [...] Pieter Willemsen de oude sijn comparants oom [...] getuigen Crijn Willemsen ende Marijtje van Bel 296
298 4 mei 1712 testament Lieven Dooreman ende Marija Schedeijn te samen eghte luijden [...] voorkint van de testatrice [doorgehaald] [...] getuigen Jacobus Doelder ende Cornelis de Vos 298
300 4 jun 1712 extract uit quohier der 

huijsschattingen
Extract geextraheert bij den gewesen ontfanger der huijsschattingen [...] in Triniteijt fol[io] 15 recto […] de hoffstede van Jobina ende Susanna de Moor [...] P[iete]r de Doelder cum suis [...] huijs staande op den naam van P[iete]r de 
Doelder cum suis in den jare 1681 al is weghgevloeijt [...] deur waarder Lieven de Geijter [...] getekend Jan Jansen Smidt

300

302 12 jul 1712 testament Pieter Willemsen den ouden ende Adriaantjen Crijnssen de Bel laast wed[uwe] van Isaack Lambreghtsen eghte man ende vrouw woonaghtigh onder Neusen [...] getuigen Michiel Grieson ende Cornelis Brakkaart 302
304 22 jul 1712 procuratie Maria van Ameronge huijsvrouw van P[iete]r van de Walle woonaghtigh binnen deser stede [...] getuigen Michiel Kempe ende Nicolaas de Koster de jonge 304
305 24 jul 1712 testament Fredrick Cornelissen ende Vijntje Michiels te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh in den Loovenpolder [...] getuigen Pieter Lippens ende Antonij Bijnet 305
307 16 aug 1712 testament David Wulfframs meester chirurgijn ende sijne huijsvrouw Maria de Doelder te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh alhier tot Neusen [...] voogden sijn huijsvrouw ende sijn broeder Johannes Wulframs [...] haar man en haar 

broeder Jacobus de Doelder [...] getuigen Joos Horlewijn ende Andries Buijse
307

309 16 aug 1712 testament Cornelis Adriaansen bejaart jonghman woonaghtigh alhier op den dorpe van den Hoek [...] sijn testateurs vader Pieter Adriaantsen woonaghtig tot Philippijne [...] getuigen Jan Leijs ende Jacobus Louwrus ende Jacobus Hoelants [...] 
testateur door een accident aan sijn borst is geincommodeert

309

311 18 aug 1712 testament Joos Horlewijn meester schoenmaker ende Pieternelletje Liete te samen eghte man ende vrouw woonende alhier tot Neusen [...] de testateuren ijder van sijn sijde is hebbende voorkinderen [...] getuigen David Wulframs ende Cornelis 
de Roo

311

313 9 sep 1712 testament Dirk Jaspers bejaar jongman woonaghtigh bij sijn stijffvader Adriaan Marinisse in den Ouden Sevenaar [...] Jan Janssen Strombaart sijn testateurs oom [...] erfgenaam sijn stijffvader Adriaan Marinisse [...] getuigen Francoijs Wolfert 
ende Livinis Albreghtsen

313

315 21 sep 1712 testament Dirk van Bronkhorst ende Catarina de Backer te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh tot Neusen [...] getuigen Geerard de Warrem ende Leendert t Gilde 315
317 22 sep 1712 testament Pieter Purtois ende Marijtje Kooles te samen eghte man ende vrouw beijde woonende alhier tot Neusen [...] onder conditie noghtans dat sijne huijsvrouwe aan Heijndrick Putters geprocreert bij haar testatrice […] boven t gene den 

selven sijne sone […] heeft ontfangen [...] alsoo sij van haar sijde is hebbende voorkinderen [...] getuigen Tobijas Wulframs ende Antonij Bijnet
317

319 21 sep 1712 procuratie Jacobus Willemsen van Gerve in q[ualitei]t als dijkgraaf ende Pieter Kriekkaart gesworene van de Stoppelijkpolder [...] Adriaen de Smith mede gesworen van de voorm[elde] polder [...] getuigen Anthonij van Gelder ende Jacobus de 
Maat

319

321 12 okt 1712 testament Jan Lippens regerendt schepen deser stede en sijne huijsvrouw Judith Walpot te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh binnen deser stede [...] genomineert Paulus Biscop burgem[eeste]r ende medicine doctor alhier ende 
Guiljaam Alvares griffier als arbiters [...] getuigen Guiljaam Alvares ende Jacob Ramond

321

323 2 nov 1709 schuldbekentenis Francoijs Buijse als in houwelijk hebbende de wed[uwe] van Christiaan Hollebeck [Josintie Hendriks] [...] Andries van der Poest ende Geerardt Hermans als voogden over de naargelaten weesen van den voornoemden Hollebeck ter 
eenre, ende Abram Matthijssen als in houwelijk hebbende de wed[uwe] van P[iete]r Boeije [Susanna Bijlo] ter andre zijde

323

324 15 okt 1712 procuratie ondergeschr Susanna de Swaaf wed[uwe] van Carel Ridsaart [...] Everwijn van Tekelenbergh [...] Cornelis Moolbergh 324
326 8 nov 1712 testament Pieter Horlewijn ende Marij Clement te samen eghte man ende vrouw woonagtigh onder Neusen [...] van haar sijde is hebbende voorkinderen [...] getuigen Mattheus van der Beke ende Jan Bouters 326
328 2 jul 1709 procuratie Michiel de Codijn als in houwelijck hebbende Elisabeth Janssen Smith, Andries Bolle als in houwelijck hebbende Pieternella Janssen Smith, Hendrik Portoijs als in houwelijk hebbende Elisabeth de Keijser, alle mede erfgenamen van den 

overledene Pieter Janssen Smith contra Joos van den Dorpe herbergier inde Florentijnsche Lelij binnen deser stede [...] getekend Jan Janssen Smith
328

330 26 jan 1711 testament Susanna van Meenen huijsvrouwe van Geerard Hermanse [...] getuigen Joos van den Dorpe ende Jan van Beveren 330
332 4 sep 1711 testament Jacobus Amijs bedienaar des godlijken woorts alhier ende Anna Dubon wettigh man ende vrouw [...] Pieteronella Aubert tegenwoordigh huijsvrouwe van Johannis Amijs [...] getuigen David Wulframs ende Pieter Lippens 332
334 16 feb 1720 procuratie ondergeschr Susanna de Mol jegenwoordige huijsvrouwe van Dirk van Bronkhorst [...] Jan de Huijser als in houwelijk hebbende Anna Broen enige erfgenaam van haar vader Bonaventura Broen [...] gepossedeert werden bij Lieven 

Kervinck
334

336 26 feb 1720 schuldbekentenis ondergeschr Maria de Vriend bekenne ende verklare op mijn te nemen de doodtschulden van mijn overleden moeder Tanneken van Oosten [...] ende in welkers regarde ik onderschr mijn swager Jan Goossen in huwelijk met mijne 
suster Janna de Vriend nooit ende nimmer en sal lastigh vallen ter uijtkeringe van sijn part in de genoemde begraafeniscosten [...] getekend Jan Goosen en het handt * merk van Maria de Vriend

336

338 29 maa 1712 testament Jan Stouthamer ende Maria Leijs te samen eghte man ende vrouw [...] getuigen Andries Isenbaart ende Abraham de Cocq 338
340 8 apr 1712 testament de griffier Guil[jaam] Alvares [...] Jan Claassen de jonge ende Adriaan Vroone 340
342 27 sep 1712 testament Jeroenimus van Kerkvoort filius Jacobus woonaghtigh in den Ouden Sevenaar bejaart jonghman [...] universeel erfgename sijn testateurs moeije Prijntje van Kerkvoort wed[uwe] van Cornelis Teerlingh [...] getuigen Johan Vosburgh 

ende Paulus Timmermanssen
342

344 3 jul 1720 procuratie Josias Leijs ende Matthijs Sijmons als in houwelijk hebbende Johanna Leijs erfgenamen van hare moeder Janneken Michielsen in haar leven [?] van den capteijn Jan Leijs [...] broeder Pieter Leijs tot Vlissingen [...] getuigen David 
Wulfframs ende meester Pieter Ridderhuijs de jonge

344

346 16 jun 1720 testament Maria van Amerongen huijsvrouw van Mattheuws van Nieuwenhuijse woonagtig tot Zaamslag [...] voogd Dingeman van der Wiele jegenwoordig in huwelijk met haar comparantes dogter Lucresia Deught en Dingenis Cornelissen [...] 
getuigen Jan Janssen Smit de jonge ende Andries Buijse

346

348 25 sep 1720 procuratie Jacob de Hollander meester smit woonagtig op den dorpe van Saamslag contra Livinis Ouwerk [...] getuigen David Wulfframs ende Aarnout Roels de jonge 348
349 17 sep 1720 testament Jacobus de Bruijne ende Willemijna Guiljaamsen samen egte man ende vrouw woonagtig op den dorp van Saamslagh [...] getuigen Jan Huijssen ende Willem Mostman 349
351 14 sep 1720 procuratie Jan Hoelands als in houwelijk hebbende Susanna Haak, Jacobus Ramond als in houwelijk hebbende Cornelia Haak erfgenamen van den overleden schepen Lieven Cornelissen Haak woonaghtigh alhier ter stede contra Gillis van Hesse 

heere van Piershil en commandant der stadt Vere ende eenen Jan Weesepoel [...] getuigen Michiel van Doesselaar en Jan Vereeke [die tekent Vereijke]
351

353 27 aug 1720 procuratie Johan Ridsaert contra Jacobus Azarias Fabritius als pagter van eenige stadsmiddelen tot Biervlied [...] getuigen Davidt Wulfframs ende Antonij de Smidt 353
355 9 okt 1720 testament Jan Aalbregts ende Ester Roelands samen egte man ende vrouw woonagtig aanden dorpe van den Hoek [...] getuigen Jacobus Mareeuw ende Jan Daneels 355
357 15 okt 1720 testament Michiel Brand woonagtigh in den Grooten Huijssenspolder benevens sijne huijsvrouwe Adriaantje de Ruijter [...] sijn voorkint met name Jan Brant geprocreert bij sijn eerdere huijsvrouwe met name Elisabet Wolfers alsnog te 

secluderen uijt sijnen boedel [...] gekogt van mevrouw Winkelmans [...] Jan Brant ten desen mede present sijnde bekende ende verklaarde voor mij notaris ende getuijgen als dat hij soo voor nu als namaal was nemende genoegen 
ende volle contentement [...] haar kinderen tusschen den anderen verwekt met namen Cornelis Brandt ende Paulijntje Brandt in houwelijk met Antonij de Bruijne ende Cornelia Brandt in houwelijk sijnde met Jan Weesepoel [...] na te 
latene minderjarige kint Cornelis de Brant [...] getuigen Michiel van Doesselaar ende Andries Bolle

357

359 20 dec 1720 testament Jan Matthijs en Saara Vermaire samen egte man ende vrouw [...] getuigen Michiel van Doesselaar en Lieven Aalbregts 359
361 26 dec 1720 procuratie Adriaan van Loo filius Adriaan gewesen timmermans baas op Saamslag dog nu woonagtig tot Middelburg [...] Willem de Ruijter woonagtigh op Saamslag [...] Antonij de Munter en predikant Jonas van Middelhove cum suis als 

erffgenamen van Maria d'Hap [...] getuigen David Wulfframs ende den schoolm[eeste]r P[iete]r Ridderhuijs de jonge
361
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362 16 dec 1720 revocatie Willem Ruijls woonagtigh op Saamslag [...] vrijdag sijnde geweest den dertienden december 1720 ten huijse ende herberge van Fransoijs Dieleman bij dranke sijnde in die gelegenheijdt in colere en haastigheijd had uitgevaren tegen 
den persoon van Cornelis Boekaart [...] verweten als dat hij was een dieff en andere injurien [...] dog eenigen tijd daarna bij sijn selfs gekomen ende ontnugtert sijnde, soowel verklaarde hij bij desen dat als daer soowel als nu hem die 
uijtgesproken woorden en toegebragte injurien van herten sijn ende dat int tegendeel die alsnu revocerend verklaarde en den selven Boekaart bij desen te kennen ende erkennen voor een eerlijk en degelijk man [...] getuigen Joos van 
den Dorpe en Sijmon Vertregt

362

363 14 dec 1720 procuratie Jan Wesepoel lantman woonagtig in den Capellepolder [...] erfgenamen van Lieven Cornelissen Haak [...] heer Piershil [...] getuigen schepen Cornelis de Hollander ende Michiel van Doesselaar 363
364 29 nov 1720 procuratie Mattheeus van Nieuwenhuijse lantmeter alsmede coopman woonagtigh op den dorpe van Saamslag contra Jacob d'Hollander [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende David Wulframs 364
365 14 nov 1720 huwelijkse voorwaarden Adriaen Verlinde weduenaar van Paulijntje Maljaart ende Maatje Verstelle wed[uwe] van Aalbregt d'Hollander [...] getuigen David Wulframs ende meester Pieter Ridderhuijs de jonge 365
367 31 jan 1721 testament Jacobus van Amerongen bedienaar des goddelijken woorts op den dorpe van den Hoek ende Janneken de Pecker samen eghte man ende vrouw [...] vader Egbertus Emilius van Amerongen bedienaar des goddelijken woorts tot 

Warendregt [...] getuigen Marcus de Bock en den schoolmeester Aalbregt Snoep
367

369 17 jan 1721 huwelijkse voorwaarden Willem van den Eede meester chirurgijn jegenwoordig bruijdegom ende Maria de Vriend jegenwoordige bruijd beijde woonagtig op den dorpe van Saamslag [...] haar dogter met name Fransoijse Keukelaar [...] getuigen meester Pieter 
Ridderhuijs ende Heijndrik Sleutels

369

371 18 jan 1721 procuratie Laurentia van Campen wed[uwe] van wijlen Adriaan Lammens in sijn leven commandeur deser stadt [...] getuigen Cornelis Janssen en Willem Janssen 371
372 27 jun 1721 testament Sara Gijsels jegenwoordige huijsvrouw van Daneel de Swaaff woonagtig alhier tot Axel [...] kint ofte kinderen soowel die sij bij haren eersten man als jegenwoordigen tweeden man heeft geprocreert [...] stellende den persoon van 

Lieven de Fuijter woonagtig alhier ter stede als [voogd van] haar dogter Jacomijntje de Fuijter [...] getuigen Cornelis de Fuijter ende Jacobus Vlaming
372

373 21 jun 1721 procuratie Johan Colfaart [...] Cornelis van Campenhoud substituijt balluw [...] beijde woonagtigh alhier tot Axel contra eenen Fransoijs Dieleman in qualiteijt als vendumeester alhier [...] getuigen Andries van der Poest ende Willem Cunis 373
374 8 nov 1721 testament Heijndrik Croppenbergh ende Maria Wulfframs samen egte man ende vrouw [...] voogden schepen Cornelis van Dijxhoorn ende Heijndrik de Smit in houwelijk sijnde met den eersten comparants suster [Catarina Croppenbergh] [...] 

getuigen Andries du Bois ende Jan Hoelants
374

376 2 maa 1722 huwelijkse voorwaarden Jacobus Moenaart ende Johanna Maria van den Berge wed[uwe] van Antonij de Rijke woonagtig op Zuijtdorpe [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs ende Antonij de Smit 376
378 27 feb 1722 overeenkomst Adriaan Michielsen lantman wonende in den polder van Aandijke [...] meerderjarige en minderjarige kinderen van Joos de Kraker sijn comparants jegenwoordige huijsvrouwes eerderen man aan te wijsen ter recouvre der agterstaande 

en onbetaalde state en polderlasten [...] Pieter de Kraker [...] sijne verdere meer- en minderjarige broeders [...] meester P[iete]r Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit
378

380 24 feb 1722 testament Marijnis de Putter ende Susanna de Smit samen egte man ende vrouw [...] Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit 380
382 17 feb 1722 procuratie Guiljaam Alvares junior thesaurier [...] Johan Hieronymus Huijssen zal[ige]r in sijn leven heer van Vosmaar, Saamslag etc [...] capteijn Willem de Ruijter woonagtig op den dorpe van Saamslagh [...] getuigen Heijndrik Lammers ende Jan 

Luijk
382

383 17 feb 1722 procuratie Maghiel Brandt landman wonende in den Grooten Huijssens polder [...] Wilhem de Ruijter [...] Guill[aam] Alvarez [...] getuigen Heijndrik Lammers ende Jan Luijk 383
385 24 feb 1722 procuratie Heijndrik Croppenbergh [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit 385
386 27 feb 1722 testament Wilhelmus van der Linde ende Jacoba Steenaart samen egte man ende vrouw woonagtig alhier ter stede [...] Jacoba Steenaart jegenwoordig van haar sijde nog hebbende vader en moeder in vollen bedden sittende [...] getuigen 

meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit
386

388 23 mei 1722 procuratie onderschr Jacob Ramondt [...] Jan Hoelants 388
389 23 mei 1722 procuratie ondergetekende Jacob Ramondt de jonge als in houwelijk hebbende Cornelia Haak ende sulx mede pro parte erffgenaam soo in de goederen van wijlent schepen Lieven Cornelissen Haak als in de fideicommissaire roerende en 

onroerende effecten naargelaten bij wijlent Susanna Spruijts [...] Jan Hoelants
389

390 11 mei 1722 procuratie Livinis Wesepoel ende Cornelis de Smit voogden en executeurs in de boedel van Livinus de Smit overleden vader van den gemelden Cornelis de Smit [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Michiel Kempe 390
391 8 okt 1722 testament Cristiaan de Backer [...] alle de kinderen van Josina de Donker die sij gewonnen heeft bij haren overledenen man Jacob Vlieger [...] gepasseert ten woninge van de wed[uwe] Jacob de Vlieger inde polder van Beostenblije [...] getuigen 

Laurens van Puievelde ende Pieter van Goethem
391

393 23 nov 1722 testament Jacobus Pledets ende Francoijse Karre samen egte man ende vrouw [...] getuigen Antonij de Smit ende Jan de Smit de jonge 393
394 28 okt 1722 procuratie Jacob d'Hollander woonagtig op den dorpe van Saamslagh contra Dirk Schippers [...] getuigen Cornelis Boekaart ende Jan Faas 394
395 2 dec 1722 procuratie Jacob d'Hollander oud schepen deser stede woonagtig op Zaamslag contra eenen Mar[inus] Hoekman [...] getuigen David Wulfframs ende Antonij de Smit 395
396 9 feb 1723 testament Jan Hollestelle ende Johanna Koeijer samen egte man ende vrouw woonagtig in het Oud Zant [...] getuigen Jan Janssen Smit ende Pieter Lippens 396
398 11 apr 1723 verklaring Simon Bonte woonagtig op Saamslagh [...] Corn[elis] Boekaart m[eeste]r timmerman [...] eenen Matthijs Vroone doen ter tijdt een schipper van Neusen [...] Jacob de Hollander mede parochianen en gebuijren [...] Bastiaan Deugt [...] 

getuigen Gijsbregt Steenheule en Sijmon Vertreght
398

400 30 apr 1723 huwelijkse voorwaarden Dirk Jaspaarts laast weduenaar van Lena van Hoorn woonagtig in den Reusenhoek toekomenden bruijdegom ter eendre ende Bastiaantje Sijmons Mookhoek laast wedu[we] van Nicolaas de Bul woonagtig op Zaamslagh toekomende 
bruijt ter andre sijde [...] getuigen Jan de Smit de jonge ende Willem Kelle

400

402 19 mei 1723 procuratie ondegeteijkende Nicolaas Delsers [...] erfgenamen van wijlent Jan Volkaarts [...] Boudewijn van de Putte 402
404 2 jun 1723 testament Ab[raham] de Kodijn ende Adriaantje Backers samen egte man ende vrouw woonagtig alhier ter stede [...] getuigen Jan Luijck ende Heijndrik Lammers 404
406 13 jun 1723 voogdijstelling Antonij du Perk sheeren dienaar woonagtigh op den dorpe van den Hoek [...] minderjarige soone Antonij du Perk de jonge [...] voogden Marcus de Bocks meester smit woonagtig op den dorpe van den Hoek ende Bastiaan Bodet [...] 

[ook] over de minderjarige kinderen van Jan van Nieuwenhuise [te accepteren] [...] getuigen Jan Penne ende Jan Meijboom
406

407 8 dec 1722 boedelinventaris staat en inventaris van den boedel en goederen van den overleden Jacob de Vlieger ende sijne naargelaten wedue Josina de Doncker 407
410 8 dec 1722 boedelinventaris eersten capittel (zie scan 407) 410
411 8 dec 1722 boedelinventaris tweeden capittel (zie scan 407) 411
423 8 dec 1722 boedelinventaris derden capittel (zie scan 407) 423
432 8 dec 1722 boedelinventaris vierden capittel (zie scan 407) 432
440 8 dec 1722 boedelinventaris vijfden capittel (zie scan 407) 440
452 14 jul 1720 procuratie Catarina Elisabeth Rooman wed[uwe] van wijlent Abram van der Kruijsse in sijn leven raadsheer in den hoogen raad in Holland [...] Anna Maria Rooman wed[uwe] van wijlent Pieter Diercquens in sijn leven balluw in 's Gravenhage [...] 

getuigen Andries van der Poest ende Aarnout Roels
452

454 1 jul 1720 procuratie Jan Hoelandts als in houwelijk hebbende Susanna Haak Jan Meeussen als in houwelijk hebbende Johanna Haak Cornelis de Smit meerderjarige sone van Livinis de Smit verwekt bij Janneken Haak Jacobus Ramond als in houwelijk 
hebbende Cornelia Haak sulx alle in die qualiteijt erffgenamen van wijlent schepen Lieven Cornelissen Haak [...] getuigen capteijn Willem de Ruijter ende schepen Quirijn Willemssen

454

456 28 sep 1722 procuratie Maria Verkoutere wed[uwe] van wijlent Johan Faber [...] Aarnout Ferdenandus 456
459 30 jul 1722 procuratie Abram de Codijn [...] Jacobmijntje den Hamer wed[uwe] van wijlen Simon Cales contra Daams van Luijk 459
460 30 jul 1722 procuratie Jacobmijntje den Hamer wed[uwe] van Simon Cales [...] Pieter Aalbregts lantman wonende op Zuijtdorpe 460
461 31 jul 1722 procuratie Marinus de Putter als in houwelijk hebbende Susanna de Smit ende Cornelis de Smit kinderen van Janneken Haak verwekt aan Livinis de Smid ende Jacob Ramond de jonge als in houwelijk hebbende Cornelia Haak sijnde een dogter 

van Bartholomeeus Haak [erfgenamen van] Susanna Spruijts [...] wijlent hunnen overleden oom schepen Lieven Cornelissen Haak [...] Marinus de Putter q[ualitat]e qua ende Cornelis de Smidt als erfgenamen van haren overleden 
broeder Johannes de Smidt, ende als voogden over hunne nog minderjarige suster Catarina de Smit [...] Willem de Ruijter woonagtig op den dorpe van Saamslag

461

463 1 aug 1722 testament Cornelis de Reght ende Vijgje van der Waal samen egte man ende vrouw woonagtig in den Groten Huijssenspolder [...] getuigen Jan Vereijke ende Egbert Wolffaart 463
465 3 aug 1722 schuldbekentenis beken ik ondergescreven [Johannis de Reu] opgeseijdt te hebben aan den persoon Pieter Albreghts het capitaal [...] de weduwe Simon Cales met name Jacomijntje den Hamer 465
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466 20 aug 1722 testament Janna de Loore huijsvrouw van Jacobus Vermaire woonagtig alhier ter stede [...] getuigen Pieter Ridderhuijs de jonge ende Jan van Beveren 466
468 17 sep 1722 testament Jan Bal ende Tanneken Michielsen samen egte man ende vrouw woonagtigh onder den dorpe van den Hoek [...] getuigen David en Thomas Wulfframs 468
470 25 sep 1722 procuratie Maria Verkouteren wed[uwe] van wijlent Johan Faber woonagtig tot Sas van Gendt [...] Aarout Ferdenandus [...] wijlent schepen Jan van Loo [...] Adriaan van Loo als voogt van de naargelaten kinderen van gemelden schepen Jan van 

Loo
470

471 25 sep 1722 procuratie Maria Verkouteren wed[uwe] van wijlent Johan Faber woonagtig tot Sas van Gendt [...] Deogratia Kint [...] wijlent Adriaan van Loo als vooght van de naargelaten kinderen van genoemden Jan van Loo 471
472 25 sep 1722 procuratie Maria Verkouteren wed[uwe] van wijlent Johan Faber woonagtig tot Sas van Gendt [...] Pieter aalbregts [...] wijlent schepen Jan van Loo [...] wijlent Adriaan van Loo als voogt van de naargelaten weesen van genoemden Jan van Loo 472

473 28 sep 1722 procuratie Bartel Craaijnest als in houwelijk hebbende Helena Schuijtvlodt [...] de huijsvrouw van Johan de Sallij [...] de wed[uwe] van Wilhelmus Cooman [...] eenen Johannes Cooman [...] erffgenamen van den overleden griffier Livinis Wijtink 473

474 15 jun 1719 testament Catarina Maria Diercqiens woonagtigh in Sgravenhage naargelaten dogter van wijlent Pieter Diercqueus in sijn leven balliu in Sgravenhage [...] Ester Roman haar moeders suster [...] Jan van der Kruijsse naargelaten soon van wijlent 
Abraham van der Kruijssen [...] Maria Elisabeth van der Kruijsse suster van genoemden Jan van der Kruijsse [...] Eleonora Dumainon [...] Elisabeth Ego huijsvrouw van Dirk Sjaack [...] Woutera Bentsom huijsvrouw van Pierter van Heume 
secretaris tot Weesp [...] haar broeder Johan Dierequens [...] getuigen Andries van der Poest oud borgerm[eeste]r ende ontfanger van de graaffelijke domeijnen ende Aarnout Roels regerende schepen alhier

474

476 20 mei 1719 testament Heijndrik Croppenbergh ende Maria Wulfframs samen egte man ende vrouw [...] getuigen schepen Cornelis van Dijxhoorn ende Andries du Boijs 476
478 10 mei 1719 testament Jan Riemens den ouden lantman wonende in den Suijtpolder [...] sijn dogter Sara [...] van sijn testateurs overleden huijsvrouwe offte gewesen moeder [Margrieta/Grietje van Doorn] van de gemelte doghter [...] sijn testateurs sonen 

met namen Cornelis en Isaack [...] sijne kinderen met namen Pieter, Jacobus, Adriaan, Cornelis, Isaack, Josias en Sara Riemens, en Marij Riemens, sijnde een sijne een minderjarige en naargelaten weese van sijn testateurs overleden 
sone Jan Riemens [...] sijnen sone Josias Riemens ter consideratie ende in overweging van desselfs elendigheijdt en gebrekkelikheijdt [...] getuigen schepen Jacobus de Doelder ende Joris Kolijn [...] getuigen Cornelis van der Meer ende 
Willem van der Linde

478

480 7 jul 1719 revocatie Abram Colin woonagtigh tot Saamslag [...] in coleere en haastigheijdt soodanigh is uijtgevaren dat hij Pieter Guiljaamsen molenaar op Saamslagh heefft uijtgemaakt voor een schelm en dieff […] is erkennende te sijn een eerlijk man en 
onbesproken persoon op welken hij niets en weet te seggen eer en deught [...] getuigen David Wulfframs ende meester Pieter Ridderhuijs de jonge

480

482 5 jul 1719 overeenkomst Janneken van Belle wed[uwe] van haren overleden man Adriaan Marijnissen Backer [...] haren soon Cornelis Backer [...] hofstede […] in den 9 cavel west de heer van Saamslagh suijt sheeren strate oost Heijndrik Gout en noord de 
seedijk, ende de landen in den 27 cavel leggen west Meerten Verstelle noord schepen Cornelis de Hollander oost sheerenstrate suijt Jan Brandt [...] cooper als pro parte erfgenaam van sijn overleden vader Adriaan Marijnissen Backer 
ende van sijn overleden suster en broeder met name Aaltje en Alewijn Backer [...] getuigen David Wulfframs ende meester Pieter Ridderhuijs

482

484 5 jul 1719 overeenkomst Janneken van Belle wed[uwe] van haren overleden man Adriaan Marijnissen Backer [...] haren soon Jannis Backer [...] hofstede […] 15 cavel van Saamslagh west het land van dhr Lion, noord de polder van Aandijke oost het veer vna 
Saamslagh suijt sheerenstrate [...] pro parte erfgenaam van sijn overleden vader Adriaan Marijnissen Backer ende van sijn overleden suster en broeder met name Aaltje en Alewijn Backer [...] getuigen David Wulfframs ende meester 
Pieter Ridderhuijs

484

486 24 jun 1719 testament Johan Valk procureur alhier ter stede ende Adriana Heuvel egte man ende vrouw [...] getuigen Matthias Eversdijk en Jan Colfar 486
488 22 dec 1719 huwelijkse voorwaarden Mattheeus van Nieuwenhuijse meester landtmeter en coopman bruijdegom ter eendre ende Maria van Amerongen wettelijk gedissolveerde huijsvrouwe van Pieter van de Walle […] bruijt ter andre sijde beijde woonagtig op den 

dorpe van ende tot Saamslagh [...] getuigen Thomas Wulfframs klercq mijns notaris en meester Pieter Ridderhuijs
488

490 22 dec 1719 acte van verbeteringe ik onderschr Mattheuws van Nieuwenhuise verklare bij desen ende wel in specie voor het aangaan mijner houwelijke met Maria van Amerongen om redenen mij daartoe moverende mijnen soone Isaack van Nieuwenhuijse 
jegenwoordig nog sijnde minderjarigh te verbeteren [...] volgens den testamente van mijne vooroverleden huijsvrouwe [...] nu te recoveren wederroepen en in te trekken bij desen Axel den 14 februarij 1728

490

491 19 nov 1719 procuratie Cornelis Boekaart meester timmerman woonagtig op den dorpe van Saamslag contra Jacob de Hollander meester smit op Saamslag [...] in de werkwinkel van Willem Mostman op Saamslag [...] Willem de Ruijter nom Servaas 
Bouman[?] [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs ende Thomas Wulfframs

491

493 11 nov 1719 procuratie Fransoijse van Hoorn als moeder en voogdesse van hare dogter Cristina Wadde […] beijde woonagtig binnen de stad Axel contra Andries du Boijs [...] getuigen Michiel van Doesselaer ende Deogratia Kint 493
495 6 okt 1719 testament Nicolaas Lippens lantman woonagtig in den Oud Westenrijkpolder ende Elisabeth de Backer samen egte man ende vrouw [...] getuigen Gillis Hollestelle ende Isaak Matthijssen 495
497 22 okt 1719 volmacht Adriaan de Jonge meester metselaar wonende tot IJsendijke [...] sijne huijsvrouw Sara Beursse omme geduijrende sijn comparants absentie ende uijtlandigheijdt waar te nemen ende administreren de volkomene negotie [...] getuigen 

Dirk van Bronkhorst ende Jacobus van der Linde
497

498 6 nov 1719 testament Paulus van Woetselaar ende Marij Geldoff samen egte man ende vrouw woonagtig op den dorpe van den Hoek [...] getuigen Pieter Haekhout ende Tomas Wulframs 498
500 2 okt 1719 testament Adriaan Baardeman lantman wonende in den Sluijspolder ende Neeltjen Beers samen egte man ende vrouw [...] haren erfgenamen haren soone Mels Dheij of […] het kint van haren overleden soone Leendert Dheij geprocreert bij sijne 

huijsvrouwe Magarieta Smits voogden over het minderjarige kint van Leendert Dheij Pieter Stoffels de jonge meester timmerman tot Neusen ende haar testateurs soon Mels Dheij [...] David Baardeman ende Josijntje Baardeman sijn 
testateurs neeff ende night [of hun kinderen] [...] sijn broeder Carel Baardeman te secluderen [...] getuigen Cornelis van der Meer ende Gillis Deckers

500

502 10 sep 1719 testament Jacobus de Doelder schepen deser stede ende Catarina Lemmens samen egte man ende vrouw [...] voogden over sijne soo gemeene als voorkinderen Cornelis van der Meer ende David Wulfframs [...] getuigen Adriaan Janssen Backer 
ende Jan de Vos

502

504 13 sep 1719 testament Jacobus de Hamer en Elisabeth Goossen samen egte man ende vrouw woonagtig aanden dorpe van den Hoek in den Koudenpolder [...] getuigen Daneel de Swaaff wonende tot Axel ende Abram Teerlink woonagtigh tot Vlissingen 504

506 24 nov 1719 testament Jacomijntie Boudewijns laast wed[uwe van] Pieter Gruson woonagtigh in den Loovenpolder [...] aan haren outsten sone Jan van Kerkvoort in recompense [van] huijsloon [...] haar jongsten soone Cornelis van Kerkvoort [...] voogd 
Cornelis van Kerkvoort oom van desselve kinderen [...] getuigen Wilhelmus van der Linde ende Jan Janssen en Abel Koekhuijde [Kokuijt]

506

508 16 jun 1722 procuratie Cornelis van der Meer wettig man van Catarina Boone benevens Cornelis Boone [...] Sara d'Hap weduwe van wijlent domenij Middelhove alle erfgenamen [van] Maria Boone overleden tot Beekkerke in den eijlande van Walcheren 
contra eenen Jacobus van Kogelenbergh [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende capteijn Jan Janssen Smidt

508

510 11 jan 1721 testament Anna van de Rhee weduwe van wijlent Paulus de Beer woonagtig alhier ter stede [...] tot haar erfgenamen te institueren Catarina Maria en Leendert de Beer ende de kinderen van wijlent Anna de Beer geprocreert bij Leendert Gilde 
alle sijnde haar testatrices kinderen en kints kinderen [...] benevens de kinderen van Elena de Beer [...] haar dogter [...] executeur Andries van der Poest ende Mels Dheij in houwelijk sijnde met haar testatrices dogter Catarina Beers 
[...] voogden over de kinderen van hare dogter Anna de Beer geprocreert bij Leendert Gilde Pieter Stoffels de jonge ende Leendert de Beer filius Paulus [...] getuigen Jacobus Ramond de oude ende Willem Bal

510

512 26 mei 1722 testament Jacobus Michielsen filius Cornelis [...] sijn testateurs broeder Pieter Michielsen [...] getuigen Carel Baardeman ende Heijndrick Eldermans benevens Abram Keukelaar tot een derde getuijge ten passeren deser mede versogt om reden 
dat de testateur door een beroeringe off bevinge van sijn regter hande onmagtig was deze met sijn naam te onderteijkenen

512

514 22 mei 1722 testament Jacobus Michielsen filius Cornelis [...] Pieter Horlewijn ende Maarten de Rijke [...] getuigen Pieter Wolfert ende Cornelis van der Meer 514
516 5 mei 1720 procuratie Elisabeth de Backer laast wed[uwe] van wijlent haren overleden man Nicolaas Lippens [...] getuigen Gijsbregt Steenheule ende Simon Vertregt 516
518 2 mei 1720 testament Andries Janssen ende Margarieta Smits te samen eghte man ende vrouw woonagtigh in den Grooten Soutenpolder [...] 't voorkint van de testatrice geprocreert bij haren vooroverleden man Leendert Dheij [...] voogd haren vader Jan 

Janssen Smith [...] getuigen Lauris Verlinde ende Michiel van Doesselaar
518

520 26 apr 1720 testament Pieter Stoffels oud schepen deser stede ende Maria de Doelder samen eghte man ende vrouw woonagtigh binnen dese stadt [...] hare oudste dogter met name Josijntjen Stoffels [...] het kind van haar overleden dogter Paulijna Stoffels 
gewonnen bij Cornelis Hage [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Tomas Wulfframs

520

522 23 apr 1720 testament Adriaan Riemens ende Sara van Doorn samen egte man ende vrouw woonagtigh in den Huijgersluijspolder [...] getuigen burgemeester Paulus Biscop ende Joris Colijn 522
524 20 apr 1720 testament Jacob de Vlieger ende Josina de Donker woonagtig in den polder van Beoostenblije besuijden samen egte man ende vrouw [...] soo over sijne gemeene minderjarige als voorkinderen [...] gepasseert binnen de stad Axel ten huijse van 

Pieter Adriaantsen [...] getuigen Pieter Adriaantsen en Arij Leunissen
524

https://proxy.archieven.nl/0/162AB75B165047BEAE18800EA9010709
https://proxy.archieven.nl/0/88BC5AC01B5C41A4B5B74E025E961944
https://proxy.archieven.nl/0/C0C392439E8A4183A25902806FBC8039
https://proxy.archieven.nl/0/B565A7FEC7264F8A9B3715F9B5882D89
https://proxy.archieven.nl/0/B06DDF597F6B48108DFEAAA3969ED73F
https://proxy.archieven.nl/0/2D20BF3F9BCC48699F0DF1ED40BD8986
https://proxy.archieven.nl/0/16B2BD18CC6743239B15F9038C125DD3
https://proxy.archieven.nl/0/5B7D67B6F5114D9EB073161A56013950
https://proxy.archieven.nl/0/FFFC8B367D644C2B9C16301D90B4C640
https://proxy.archieven.nl/0/242CB4DFB4004BA0B22FC910AF694671
https://proxy.archieven.nl/0/60DAFCB7D5BB464ABDDA055888378F48
https://proxy.archieven.nl/0/BD63FF647020450FB0743DC3EA378D7C
https://proxy.archieven.nl/0/A5D8FF4FB8F249EFB76A00A3659C6AA0
https://proxy.archieven.nl/0/A07DC717CB99431095CEC014FE63404D
https://proxy.archieven.nl/0/E632CA790B8D4EC18E10EB145F16D536
https://proxy.archieven.nl/0/FD32D4C194244BFEB16328A8BDB685D6
https://proxy.archieven.nl/0/34AFAED193024366A3110651A3ABD1C6
https://proxy.archieven.nl/0/5F2FF5DF32474B64BE3FAD1FCFBF6D7F
https://proxy.archieven.nl/0/8380944D8D194895A60C3B38A7C4023B
https://proxy.archieven.nl/0/7258C5921FBE449A8CD0D7FCCADEA005
https://proxy.archieven.nl/0/DC9C213B533741A89680A5AD44032EC1
https://proxy.archieven.nl/0/E6A7EC8302F74AB5A5599CF3393AB809
https://proxy.archieven.nl/0/55E398735F24412395B7BDBD9CDF4459
https://proxy.archieven.nl/0/C60129BA6A2F46D38A90A9C2DB786767
https://proxy.archieven.nl/0/C5E7C42C56C646BDBC52B072ACA0C2D1
https://proxy.archieven.nl/0/7AD4E9B4B77A49F4851A7E22B052EA00
https://proxy.archieven.nl/0/D92E11F1464844E0AA685BBD8D1A378D
https://proxy.archieven.nl/0/73325594ECD04A1CA53F461F17D1DBF5
https://proxy.archieven.nl/0/43A1CB481E9946049425F0D71ED50363
https://proxy.archieven.nl/0/8C2DFE1ED64341CC9A73C83BFEAB099B
https://proxy.archieven.nl/0/47BA6E15B34C4BA4AAE0D2754F2AB486
https://proxy.archieven.nl/0/B2E11B0391684F0488F70D01987CD04C
https://proxy.archieven.nl/0/ECD6F16E8D2F41DD9E72F17B810ABB6E


526 15 apr 1720 testament Pieter Stoffels de oude oud schepen deser stede ende Maria de Doelder samen egte man ende vrouw woonagtigh binnen dese stad [...] alle haar kinderen met name Josijntje Pieter Fransoijs ende Janna Stoffels benevens het kint van 
haar overleden dogter Lijntje Stoffels geprocreert bij Cornelis Hage [...] ende vermits de testateuren reets beijde sijn hoogbejaarde eghte luijden [...] het jegenwoordige kints kint van haar overleden doghter Paulijntje Stoffels met 
name Neeltjen Hage [...] hare jegenwoordige meerderjarige soonen met namen Pieter ende Fransoijs Stoffels [om de boedelinventaris op te maken] [...] getuigen Pieter de Loore ende Jacobus Versterre

526

529 26 maa 1720 procuratie Jacobus de Hollander woonagtig op Saamslagh […] in qualiteijt als pagter van den slants impost op den azijn contra Livinus Weesepoel woonagtig op Oten [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Thomas Wulfframs 529

531 23 maa 1720 testament Diel Verbeke ende Janneken Leijs samen egte man ende vrouw woonagtig in den Ouden Sevenaar [...] haar grootvader Dingenom Leijs woonagtig tot Borselen in den eijlande van Suijt Bevelandt [...] getuigen Fransoijs Wolfert de jonge 
ende Carel de Rijke

531

533 21 maa 1720 testament Matthijs Vroone ende Prina Wolfers samen egte man ende vrouw woonagtig binnen dese stadt [...] [voogd] over sijne naar te latene minderjarige kint ofte kinderen sijn comparantes schoon soone Pieter Stoffels de jonge ende 
Abraham de Codijn de oude [...] van haar sijde te stellen tot voogden haar vader Pieter Wolfers ende Pieter Maas soo over haar gemeene als voorkinderen [...] getuigen Pieter Horlewijn ende Adriaan d'Hooge

533

535 19 maa 1720 procuratie Livinis Wesepoel woonagtig op Oten ende Cornelis de Smith woonagtig tot Saamslagh testamentaire voogden ten sterffhuijse boedel en minderjarige kinderen van wijlent Livinis de Smit ende sulx mede den genoemden Cornelis de 
Smit als een meerderjarige en geemanicipeerden soone [...] mede erfgenaam pro parte [...] Willem de Ruijter capteijn van de landsaten woonagtigh op den dorpe van Saamslagh [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende 
Thomas Wulfframs

535

537 29 jun 1722 testament Jan Mattijs ende Pieternella Moeste samen egte man ende vrouw woonagtig onder Neusen [...] getuigen Lambertus Vitrij ende Andries IJsenbaart 537
539 16 dec 1721 testament Elisabet de Backer weduwe van haren eersten man wijlent schepen Jacob Pieters woonagtig alhier ter stede [...] haar testatrices neven Jan en Wilhelmus van der Linde [...] getuigen David Wulfframs ende Geleijn Buijse 539
541 1 dec 1721 procuratie Dirk van Bronkhorst woonagtig alhier [...] Catarina des Prez wed[uwe] van Cornelis Hummekens als executrice ten boedel van Zacharias Striepe in sijn leven coopman [...] Jacobus Hennepie bedienaar des goddelijken woorts tot 

Sgravendeel [...] getuigen Johan Vosburg ende Simon Vertregt
541

542 8 sep 1721 overeenkomst Jacobus Amijs bedienaar des goddelijken woorts alhier als in huijwelijk hebbende Anna du Bon [...] Johan du Bon zijne huijsvrouwe Cornelia Sants des heer comp[arantes] vrouwes vader ende moeder zal[ige]r [...] Hendrik du Bon 
desselves tweeden broeder [...] Daniel du Bon woonende tot Middelburgh [...] getuigen schoolmeester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit

542

544 12 sep 1721 memorie heb ik als notaris een besloten testament gepasseert of gesubscribeert voor Paulus Biscop ende sijn huijsvrouw Martina de Paauw [...] getuigen Andries van der Poest ende Johan Vosburgh 544
545 8 jul 1721 last last van Jan du Bon woonagtig tot Vlissingen [...] Pieter Leijs, Josias Leijs ende Matthijs Simons [...] bij erfenisse uijt den boedel van hare overleden moeder [Janneken Michielsen] de wed[uwe] van wijlent capteijn Jan Leijs 545
546 11 jul 1721 procuratie Dirk van Bronkhorst woonagtig alhier ter stede contra eenen Gert de Jager [...] getuigen Hendrik Hermans ende Willem van Wiem 546
547 22 aug 1721 huwelijkse voorwaarden Jacobus van Hoorn wed[uwnaar] van Catarina Saman ende Jacobmijntje Grisons wed[uwe] van Antonij Wisse beijde jegenwoordigen bruijdegom en bruijt woonagtigh op Saamslagh [...] verklaarden dat sij tot godes eeren ende haren 

ziel en saligheijd voornemens waren haar eerstdags in den houwelijken staat [...] te laten bevestigen [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit
547

549 29 aug 1721 borgstelling Guilliaam Alvarez griffier der stad en ambachte van Neusen [...] soon Guilliame Alvarez junior [...] erfgenamen van […] Johan Hieronymus Huijssen [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit 549
551 29 aug 1721 boedelinventaris ten overlijden van schipper Matthijs Vrone t sijnen huijse binnen Neusen […] ten overstaan van Prina Wolfaarts naargelaten weduwe geadsisteert met haren vader Pieter Wolfert ende haren neeff Pieter Moes ter eendre ende Pieter 

Stoffels de jonge als voogt van de naargelaten minderjarige weesen ter andre sijde
551

556 29 aug 1721 overeenkomst Jacobus Amijs in huijwelijk hebbende Anna du Bon [...] Johan du Bon en sijn huijsvrouwe Cornelia Sants de heer comp[arants] vader en moeder zal[ige]r [...] Henrik du Bon desselvs tweeden broeder [...] vermits de minderjarigheid van 
com[arant]s vrouwes jongste broeder met name Jacob du Bon [...] Daniel du Bon desselvs oudsten soon [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit

556

558 11 aug 1721 testament Pieter Roekhout ende Isabella van den Ende samen egte man ende vrouw woonagtig op den dorpe van den Hoek [...] voogd over hare gemeene en voorkinderen [...] getuigen Paulus Woetselaar ende Wilhelmus van der Linde 558
560 2 aug 1721 procuratie ondergeschrevene [Hendrik Croppenbergh] als procuratie hebbende van sijn schoonmoeder Anna Italiaans wed[uwe] van wijlent Tobias Wulfframs addresseren aan ende bij Leendert Gilde tot Neusen [...] den laatsten huurder Cornelis 

Bagge [...] 
560

562 12 jul 1721 overeenkomst last van Bartel Craaijnest [...] schepen Pieter Snijders in qualiteijt als voogt over de kinderen van Wisseveldt [...] sijne overleden huijsvrouwe Elisabet Leijs [...] Pieter Leijs 562
564 18 okt 1721 procuratie Heijndrik van Genee en Willem Cunis beijde woonagtig alhier tot Axel [...] Dirk Schippers [...] deurwaarde Francoijs Buijs [...] getuigen Pieter Oekman ende Andries Andriessen 564
566 15 maa 1722 schuldbekentenis ondergeschr Heijndrik Matthijssen aan schepen Jacob d'Hollander [...] erfgenamen van mevrouw van der Stringe [...] 566
567 14 okt 1721 overeenkomst Jacob Ramont woonhuijs en erve gestaan ende gelegen binnen dese stad Neusen in de Langestrate jegenwoordig bewoond werdende bij Laurens van Dijcke [...] aan ende ten behoeve van Jan de Doelder geadsisteert met sijnen vader 

schepen Jan Lippens
567

569 3 aug 1720 procuratie Johan Ridsaart woonagtig te Biervlied [...] Jan van de Vijver almede woonagtig tot Biervlied [...] Sara Verhage [...] jegens eenen Jacobus Azarias Fabricius als safspagter tot Biervlied [...] getuigen Antonij de la Fabre ende Jan Patoit 569
571 6 nov 1720 testament Maria Enouts huijsvrouwe van Abram van Nieuwenhuise woonagtig op den dorpe van Saamslag [...] getuigen Cornelis Nijssen ende Heijndrik de Smit 571
573 7 nov 1720 procuratie Liven de Leije contra Joos van Grimberge [...] niet thuijs sijnde […] desselfs suster Susanna 573
574 18 mei 1722 volmacht ons Marijnis Putter als in houwelijk hebbende Susanna de Smit ende Cornelis de Smit beijde kinderen van Livinus de Smid end esulx erfgenamen pro parte in de goedren van wijlent schepen Lieven Cornelissen Haak […] erffgenamen 

over hunnen overleden broeder items als voogden over hare nog minderjarige suster [...] nog als mede erffgenamen in de naargelaten fidecommissaire goederen van Susanna Spruijts [...] Jan Hoelandts [...] te administreren de 
nalatenschap van wijlent Lieven Cornelissen Haak

574

575 17 feb 1722 kwitantie den ondergeschreven bekent voldaen te wesen van Pieter Michielsen […] sijn overledene suster Sara de Kraker [… getekend] Louijs de Kraker 575
575 4 mei 1722 boedelinventaris makende Pieter Michielsen als weduenaar van sijn overleden huijsvrouw Sara de Kraker […] Pieter Josias en Gillis meerderjarige broeders van de overleden Sara de Kraker […] hare minderjarige broeder Louwijs de Kraker ende Maatje 

de Kraker […] Pieter Josias en Gillis [...] getekend Gillis Pieter Josias de Kraker en Pieter Michielsen
575

591 29 dec 1721 kwitantie P[iete]r de Koeijer 591
592 26 maa 1722 kwitantie Pieter de Koeijer weduenaar van sijn overleden huijsvrouwe Catlijntje van Heemschot [..] lasten aan ende in handen van Jacobus de Kock als in houwelijk hebbende Francoijse Haack item Celia Simons als wedue […] van Jan Jopsen 

vermits den gemelden Jan Jopesen even overladen is na des rendants huijsvrouw alsmede Cornelis Haack soo voor sichselven als wettige aangestelden voogt over sijne halffsuster met name Leijntje Cristiaans, alle kinderen van de 
overledenen Catlijntje van Heemschot geprocreert soo bij haren eersten tweeden als derden overleden man [...] vierden ende laatste man [...] binnen Neusen in de herbergh De Wijnrancke

592

603 31 mei 1720 overeenkomst Cornelia Eekman wed[uwe] van Pieter Gijsel […] met haren jegenwoordigen man Carel Vinke [...] Cornelia Eekman is compterende het huijs bij haar bewoont staande in de Noortstrate binnen dese stadt […] 603
607 5 okt 1720 procuratie Francoeis Haij [...] Jacobus de Lozanne ontfanger van de ordinaire en extraordinaire huijsschattingen [...] eenen Pieter Leeman; 607
609 31 mei 1720 huwelijkse voorwaarden Charel Vinke weduenaar van Maria Lught voorbanden van houwelijk met Cornelia Eekman wed[uwe] van P[iete]r Gijsel 609
611 29 nov 1720 overeenkomst ik ondergeschr Cornelis de Smid als erffgenaam van mijn overleden vader Livinus de Smid benevens mijne minderjare susters en broeder ende tegelijk als testamentaire voogt over […] verhuijrt te hebben aan Augustijn van Soen […] 

het huijs schuijre en wagenmakerswinkel staande op Saamslag
611

612 16 jan 1721 boedelinventaris inventaris […] bij Anna van de Rhee wed[uwe] van wijlent Paulus de Beer […] Andries van der Poest ende Mels Dheij als testamentaire executeurs [getekend] Helena de Beer, Marij de Beer, Pieter Stoffels de jonge 612
614 3 mei 1721 procuratie hoffstede van Johan Sallij gelegen bij Souter Speuije […] huijsvrouw Dina Maria Wijtink […] Franscoijs Saffers woonagtigh tot Middelburg [...] 614
615 12 apr 1721 testament Jan van der Linde ende Cornelia Steenaart samen egte man ende vrouw woonagtig in den Noortpolder [...] getuigen Jan Janssen Smit ende Antonij de Smit 615
617 12 apr 1721 procuratie Johan Ridsaart oud burgemeester deser stad woonagtig tot Biervlied contra Jacobus Azarias Fabritius [...] schoolmeester Pieter Ridderhuijs de jonge ende capteijn Jan Janssen Smit 617
619 24 maa 1721 procuratie Johan Vassij contra Dirk van Bronkhorst [...] Gert de Jager [...] 619
621 8 maa 1721 procuratie Cornelia de Beer wed[uwe] van Heijndrik van Dulmen contra Reijnier Scheel wagenmaker woonaghtigh op Souterspuije [...] getuigen Joos de Kok ende Andries Beke 621
623 8 maa 1721 procuratie Adriaan Ferleman contra Lieven Bijl [...] Francine Planke wed[uwe] van Jan Bijl [wegens] een tonneken wijn 623
624 22 feb 1721 rekest ondergeschr [Willem van der Linde] […] geemancipeert zijnde uijt de minderjarigheijd nu eerstdaags is afwagtende de beschrijvinge van sijne voogden […] laaste rekeninge 624
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626 17 feb 1721 verklaring Ester Gijs woonagtig binnen Middelburgh in Zeeland […] bekende ende verklaarde […] waar ende waaragtig te wesen dat sij op den 23 januarij jongstleden […] in de Koepoortstrate is ontmoet en tegengekomen Gerret de Jager 
woonagtig alhier tot Neusen [inzake een] vaatje brandewijn [...] eene Fransijntje [Huijbrechts] de vrouw van Simon Vertreght benevens Jan de gewesen knegt van den requirant [...] Jacob den Diender tot Middelburg [...] bij de 
comparante gekomen aan het huijs van haar moeder tot Middelburgh in de Kleijne Heerestraat aan de Vismarkt [...] getuigen meester Pieter Riddenhuijs de jonge ende Michiel van Doesselaar

626

628 15 feb 1721 overeenkomst Simon Calis […] Pieter Leijs filius Jan woonaghtigh in den Coudenpolder […] ten laste van den boedel van Tanneken Michielsen in haar leven wed[uwe] van capiteijn Jan Leijs, in der tijd geweest moeder en vader respective van den 
gemelden Pieter Leijs 

628

629 13 feb 1721 overeenkomst bekende schepen Simon Calis verhuijrt te hebben […] sijn woonhuijs staande ende gelegen aan de kaaij binnen dese stadt genaamt De Wijnrancken aan […] Michiel van Doesselaar 629
631 11 feb 1721 testament Ershel Charels meester schilder woonagtigh tot Vere in Zeeland […] sijn testateurs huijsvrouw Debora Noutsen [...] getuigen schoolmeester Pieter Ridderhuijs ende Antonij de Smit 631
633 6 feb 1721 rekest Dirk van Bronkhorst ten jaare 1715 geweest sijnde eijgenaar van de hoffstede ende landen gelegen in den Noortpolder Neusen jegenwoordig in eijgendom compiterende Jan van der Linde […] Jan Janssen Smith [...] getekende Cornelia 

Louwisa Wijtinck wedeuwe van [Willem] Coomans en Johan de Saillij
633

635 7 dec 1719 verklaring Gijsbregt Steenheule contra Gert de Jager 635
636 26 feb 1720 overeenkomst Catarina Lemmens wed[uwe] van schepen Jacobus de Doelder ende geadsisteert met capteijn Jan Janssen Smith den luijtenant ende Cornelis Vincke als hare gekore vrienden […] Cornelis van der Meer ende David Wulfframs in 

qualiteijt als testamentaire voogden over de minderjarige weesen naargelaten van gewesen den schepen Jacobus de Doelder met namen Jan Josina ende Magdaleene Doelders [...] ende onvermindert de moederlijke penn[ingen] van 
Jan de Doelder geprocreert bij bij gemelten overleden schepen Jacobus de Doelder ende sijne eerste huijsvrouw Sara Wallaart

636

638 14 mei 1718 rekest Cristina Wadde geadsisteert met mijn moeder en voogdesse Franscoijse van Hoorn wed[uwe] van Nicolaas Wadde contra Andries du Boijs […] Cristina Wadde jegenwoordig van den selven du Boijs is bevrugt ende van kinde swaar 
gaande […] een wettig houwelijk t gene hij du Boijs meer dan eenmaal aan de insinuante hadde toegesegt ende belooft [...] 

638

640 13 aug 1718 testament Wouter Bentel woonagtig alhier ter stede Axel […] Catarina Bentel sijnde een kint van des testateurs overleden soon Abram Bentel daar moeder van is Digna Erasmij, ende het kint van Maria Schippers geprocreert bij des testateurs 
overleden soone Johan Bentel in sijn leven bedienaar des goddelijken woorts tot Ellewoutsdijk ende dus beijde kints kinderen [...] execteurs burgemeester Matthijs Lammens benevens griffier Guljaam Alvares beijde sijn testateurs 
neven [...] voogden over de twee genoemde minderjarige kints kinderen te weten over het kint van de predikant Johan Bentel de stadhouder Schippers wonende tot Cloetinge ende bij sijn vooroverlijden desselfs soon m[eeste]r NN 
Schippers ende over het kint van des testateurs soon Abraham Bentel Philip Erasmij ende bij sijn vooroverlijden imand van sijn naaste vrienden [...] endebij aldien ijmand van des testateurs twee schoondogters geduijrende de 
minderjarigheijd van sijn genoemde kints kinderen quam te trouwen [...] getuigen NIcolaas Everaars Sijmon de Vijt en Jan de Krijger tot een derde exuperbundante getuijge

640

642 6 mei 1719 procuratie onderschr Lambertus Vitrij als in houwelijk hebbende Barbera Tevel wed[uwe] van wijlent Jan van Loo […] contra Adriaan van Loo […] in qualiteijt als vooght over de minderjarige kinderen van de gemelte mijne huijsvrouw geweckte 
ofte geprocreert bijden genoemden haren overleden man Jan van Loo [...] getuigen Pieter Snijders en NN Dijxhoorn

642

644 20 jun 1719 rekening rekening doende Jeroenimus van Luijk aan Jacobus van Doorn in houwelijk met Adriaantje van Luijk [...] Digna Erasmij wed[uwe] van Ab[raham] Bentle woonagtig tot Middelburgh [...] van Laurens Suijthoek nom[inerende] sijn moeije 
Digna Gaselaars wed[uwe] van Tobijas Suijthoek

644

648 6 feb 1717 revocatie Fransoeis Haeij contra Joos van Grimberge woonagtig tot Axel […] ten huijse en herberge van Adriaan van Loo alhier binnen Axel […] getuigen Pieter van de Velde ende Wouter de Pree 648
650 20 jan 1719 boedelinventaris Cornelia Dheij wed[uwe] van Jan Simons jegenwoordige ondertrouwde bruijt met Pieter [Cornelissen] Koenman haren bruijdegom [...] getuigen David Wulfframs ende den schoolmeester Pieter Ridderhuijs de jonge 650
652 20 jan 1719 boedelinventaris Pieter [Cornelissen] Koenman jegenwoordigh ondertrouwden bruijdegom met sijne bruijt Cornelia Dheij [...] getuigen David Wulfframs ende den schoolmeester Pieter Ridderhuijs de jonge 652
654 10 jan 1719 overeenkomst Cornelis van Luijk lantman woonende onder Neusen ter eendre ende Marij van Amerongen woonagtigh op Saamslagh [...] sijn Cornelis van Luijx houwelijk met sijn ondertroude bruijdt Dina Verberkmoes […] Jeronimus van Luijk 

broeder van den comparant Cornelis van Luijk [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Antonij de Smit
654

656 20 jan 1719 huwelijkse voorwaarden Pieter [Cornelissen] Koenman jongman toekomenden bruijdegom ter eenre ende Cornelia Dheij laast weduwe van Jan Sijmons beijde woonagtigh op den dorpe van den Hoek [...] getuigen David Wulfframs ende Pieter Ridderhuijs de 
jonge

656

658 1718-1719 testament Jan van Doesselaar de jonge ende Susanna de Loore samen egte man ende vrouw woonagtigh binnen deser stede […] aldus gedaan […] op den [geen datum ingevuld] 658
660 2 dec 1718 testament Johan Vosburgh ende Josijntjen Heijndriks samen egte man ende vrouw […] woonagtigh binnen deser stede [Neusen] [...] getuigen capteijn Jan Janssen Smit ende meester Pieter Ridderhuijs de jonge 660
662 8 nov 1718 procuratie Jodocus Gronkel woonagtigh tot Mechelen ende Willem de Ruijter woonaghtigh op Saamslagh [..] Henrij baron de Hiau ridder van het Duijts ordre commandant der commanderie van Pitsenborgh binnen Mechelen [...] getuigen David 

Wulfframs ende Pieter Ridderhuijs de jonge schoolmeester
662

664 18 okt 1719 testament Lambertus Vitrij ende Barbera Tevel eghte man ende vrouw woonagtigh binnen de stad Axel […] van haar sijde was hebbende voorkinderen [...] getuigen Pieter Ridderhuijs de jonge ende David Wulfframs 664
666 10 okt 1718 testament Jan van der Linde ende Cornelia Steenhart samen egte man ende vrouw woonaghtigh even buijten dese stad Neusen [...] getuigen David Wulfframs ende meester Pieter Ridderhuijs 666
668 7 okt 1718 procuratie Caterina Smallegange meerderjarige dogter van Adriaan Smallegange woonagtig tot Sint Jan Steen lande van Hulst contra haar broeder Cornelis Smallegange woonagtigh tot Goes in de voorstede [...] getuigen David Wulfframs ende 

Adriaan Janssen Backer
668

670 28 sep 1718 testament Carel Carels ende Adriana de Reu woonagtig op den dorpe van den Hoek samen egte man ende vrouw [...] sijne suster Anna Marij Carels huijsvrouw van Jaques van der Maire tot Biervlied [...] jongsten broeder Cornelis de Reu [...] 
getuigen Marcus de Bockx ende Matthijs Sijmons

670

672 26 sep 1718 testament Geerardt de Jager ende Jacomijntje Saruse samen egte man ende vrouw woonagtigh binnen deser stede Neusen [...] getuigen Jacobus Ramond ende Abram de Codijn 672
674 21 sep 1718 testament Dirk de Witte ende Cornelia Verpale samen eghte man ende vrouw woonagtigh achter den dorpe van den Hoek [...] getuigen Cornelis de Roo ende Cornelia Hoelants 674
676 10 sep 1718 testament Rombout de Buijser ende Trijntje Willems Schotsmans samen egte man ende vrouw woonaghtigh in den polder van 't Coegors [...] getuigen Pieter Michielsen filius Cornelis ende Michiel van Doesselaar 676
678 9 sep 1718 huwelijkse voorwaarden Jasper Jasperssen weduwnaar van Janneken van Vossenhol toekomenden bruijdegom ter eendre ende Cornelia Schuijtvlodt wedue van Jan de Poorter toekomende bruijt ten andre sijden beijde woonagtigh op den dorpe van ende tot 

Saamslag [...] getuigen David Wulfframs ende Pieter Ridderhuijs de jonge
678

680 5 sep 1718 testament Jan Fockaart ende Adriaantje Geersens samen eghte man ende vrouw woonagtigh in den polder van Willemskerke [...] hare jonste sonen met name Cornelis ende Jan Fockaart ter consideratie van hare getrouwe hulpe en adsistentie, 
dienst ende arrebeijdt nu een geruijmen tijd van jaren [...] getuigen Franscoijs Steenaart ende Jan Smit Davids

680

682 1 sep 1718 huwelijkse voorwaarden Bartel Craaijnest weduenaar van Tanneken Hermans wed[uwe] van Crijn Saman toekomende bruijdegom ter eendre ende Elisabeth Leijs wed[uwe] van Cornelis Wissevelt toekomende bruijt ter andre sijden beijde woonagtigh op den 
polder van Beoostenblije benoorden [...] getuigen Pieter Ridderhuijs de jonge ende David Wulframs

682

684 3 mei 1719 procuratie Servaas Bomme coopman in houtwaren woonagtigh even buijten de Dampoort jurisdictie van Middelburgh in Zeelandt [...] getuigen Pieter Ridderhuijs de jonge schoolmeester en voorzanger alhier ter stede ende Davidt Wulfframs 684

686 18 dec 1717 testament Adriaan Lammens commandeur der stad Axel [etc] ende sijn huijsvrouw Laurentia van Campen te samen eghte man ende vrouw woonagtigh in de gemelte stad van Axel [...] sijn heer testateurs overleden vader Adriaan Lammens in sijn 
leven borgemeester van Axel en Neusen [...] testateurs broeder borgermeester Matthijs Lammens [...] sijn broeder Anthonij Lammens [...] rentm[eeste]r [...] Wilhelma van Campen suster van de testatrice [...] voogden de 
langstlevende benevens Matthijs Lammens wegens de sijde van den testateur ende Jacobus Hoogerhoed commijs tot Rotterdam wegens de sijde van de testatrice [...] getuigen schepen Pieter Snijders benevens Roeland de Klercq als 
gebuijren hiertoe versogt

686

690 4 dec 1717 testament Catarijna de Smith dogter van Livinus de Smith meester brouwer op Saamslagh en woonagtig aldaar [...] getuigen Maarten Verstelle woonagtig in Aandijke en Carel de Rijke wonende tot Neusen 690
692 4 dec 1717 testament Cornelis de Smit sone van Livinus de Smith meester brouwer tot Saamslagh en woonagtig aldaar [...] getuigen Maarten Verstelle woonagtigh in Aandijke en Carel de Rijke 692
694 24 jul 1723 extract uit quohier der 

verpachtingen
Extract uijt het quohier van slants verpagtinge [...] Adriaan van Borsselen tot Geldermalsen [...] A.A.L. Rengers [...] Johan van de Perre en Johannes Meester [...] excempt den tabacq en 't segelpagter Jan Hoelants [...] Dirk Schippers 694

696 4 dec 1717 testament Susanna de Smit dogter van Livinus de Smit meester brouwer tot Saamslagh [...] getuigen Maarten Verstellen wonende in Aandijke ende Carel de Rijke wonende tot Neusen 696
698 30 nov 1717 procuratie Aarnout Bol meester timmerman benevens sijne huijsvrouw Magdaleen Italiaan [...] Johannes Wulfframs woonagtig tot Neusen [...] executeur van wijlent Ad[riaa]n Italiaan […] van Middelb[urg] uijtgevaren ten jaare seventien hondert 

en vier met het schip Assendelft [...] getuigen Christoffel Gadina ende Pieter de Pre borgers alhier ter stede
698
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699 19 nov 1717 testament Leendert Dheij ende Magrieta Smits samen egte man ende vrouw woonagtig in den Grooten Soute polder [...] getuigen Marijnis Riekwel ende Jacob de Minder 699
701 30 okt 1717 testament Andries IJsenbaart en Caatlijntje Schellings samen eghte man ende vrouw [...] getuigen Laurijs Verlinde ende Andries de Minder 701
703 8 okt 1717 testament Matthijs Verroone ende Passchijntje Jongelouws 't samen eghte man ende vrouw borger ende borgeresse inwoonders deser stede [...] het kint van en bij hare suster Leonora Jongelouws naargelaten [...] haar broeder Joos Jongelouw 

[...] voogt Pieter Stoffels de jonge in houwelijk met Maatje Vroone dogter van den testateur [...] getuigen Jan van Beveren ende Gillis Baart de jonge gebuijren
703

705 30 sep 1717 verklaring Jan Roesthuijse ende Giljaam Andriessen beijde van competenten ouderdom woonagtigh op den dorpe van Saamslag [...] Willem de Ruijter wonende op den dorpe van Saamslag [...] ten huijse en in de smitse van Jacob den Hollander 
wonende op den dorpe van Saamslagh [...] is ingekomen Augustijn van Soen wagenmaker mede alhier woonagtig [...] getuigen Dingenis Cornelissen ende Cornelis de Bruijne

705

706 30 sep 1717 verklaring Andries van Loo meester timmerman wonende alhier op den dorpe van Saamslagh contra Willem de Ruijter tavernier wonende op den dorpe van Saamslagh [...] heeft gewerkt aan de req[uirant]s schuijre agter sijn huijs staande op 
desen dorpe van Saamslagh [...] Augustijn van Soen [...] Jacob den Hollander [...] getuigen Dingenis Cornelissen ende Heijndrik de Smit

706

708 30 sep 1717 procuratie Willem de Ruijter tavernier wonende op den dorpe van Saamslagh contra Jacob den Hollander [...] getuigen Dingenis Cornelissen ende Michiel van Doesselaar 708
709 30 sep 1717 verklaring Augustijn van Soen meester wagenmaker woonende op den dorpe van Saamslagh contra Willem de Ruijter tavernier op Saamslagh […] vrijdag den dertienden augustus deses jaars […] een vaatjen genever van Dirk Schippers [...] 

voerman Pieter van de Voorde [...] den pagter Jacob den Hollander [...] Dirk Schippers [...] getuigen Dingenis Cornelissen ende Michiel van Doesselaar
709

711 25 aug 1717 testament Gillis Hanssaart ende Hanna Maria Gelooff samen eghte man ende vrouw woonaghtigh op den dorpe van den Overslagh [...] getuigen David Wulfframs ende Joos Horlewijn 711
713 25 aug 1717 huwelijkse voorwaarden Pieter Daams de With weduenaar van Leuntjen Verstelle toekomenden bruijdegom ter eendre ende Neeltjen IJmants wed[uwe] van Willem Bouters toekomende bruijt ter andre sijden beijde woonagtigh op den dorpe van Saamslagh 

[...] haar voorkint met name Jan Bouters [...] getuigen meester Pieter Ridderhuijs de jonge ende Joos Horlewijn
713

715 25 aug 1717 boedelinventaris Pieter Daams de With sijnde in ondertrouwden staat met Neeltjen IJmants wed[uwe] van Willem Pieters 715
717 10 aug 1717 testament Pieter Heernisse ende Janneken Laureijns te samen eghte man ende vrouw borger en borgeresse hier ter stede woonagtig [...] getuigen schepen Jan Lippens ende capteijn Jan Janssen Smit 717
719 7 jul 1717 procuratie Johan de Huijser woonagtigh tot Middelburgh in qualiteijt als in houwelijk hebbende Anna Broen ende caverende de rato voor Johanna Susanna Broen suster van sijn huijsvrouwe [...] penningm[eeste]r Geerard Alvares woonagtigh 

alhier ter stede [...] hoffstede leggende in den Loovenpolder bewoont werdende door de Pieter de Witte [...] getuigen Joos Horlewijn ende Abram Warner
719

721 28 jun 1717 procuratie Franscoijs Steenaart lantman wonende in den Goessenpolder in quaijliteijt als wettige voogt over de wesen van Jan Mets in sijn leven gewoont hebbende in de parce geule [...] Cornelis van der Vere in houwelijk met Cornelia Mets 
doghter van den genoemden Jan Mets [...] getuigen Franscoijs Buijse en Joos Horlewijn gebuijren mijns notaris als getuijgen hier toe versoght

721

723 17 apr 1717 procuratie Maria Ligtendagh woonagtigh alhier ter stede contra Lieven Bijl [...] getuigen Heijndrik en Jan Strijmers woonagtigh op Axel ambagt besuijden 't canael 723
724 17 apr 1717 procuratie Catarina Smallegange meerderjarige doghter van Adriaan Smallegange woonagtigh in den lande van Hulst contra Sara de Jongh gesepareerde huijsvrouw van Adriaan Smallegange (haar comparantes vader soo voorseijt is) [...] getuigen 

Andries du Boijs ende Dirk Schippers
724

726 2 apr 1717 verklaring Nicolaas de Coster de oude ende Klara Janssen Backers borger en borgeresse woonaghtigh alhier ter stede ende Adriaantje Costers wed[uwe] van Cornelis de Poorter doghter van gemelten Nicolaas de Coster de oude ende woonagtigh 
ten huijse van haar vader voornoemt [...] Jacomijntje Pennings huijsvrouwe van Leendert 't Gilde mede wonende alhier ter stede (in absentie van haar man) [...] het kleinste of jongste kint ten huijse van de twee eerste comparanten de 
geheele kermis of Neusse mart is geweest soo wel bij dage avonds als bij naghte sonder dat het selve kint is thuijs gebracht ende verklaarde het gemelde kint gesooght te hebben [...] Maria de Wolf aldaar ter tijd sijnde dienstmeijd bij 
den requirante ende Janna van Doesselaar huijsvrouw van Adriaan Verniest mede wonende alhier ter stede [...] getuigen Jacobus van der Maire ende Adriaan Janssen Backer

726

728 20 maa 1717 verklaring Livinus Weesepoel woonagtigh op Otene [...] Jacobus de Lozanne [...] ten huijse en herberge van Willem de Ruijter op Saamslagh [...] aankomende Heijndrik Gout en leggende in den cavel van Saamslagh [...] getuigen Cornelis de Roo 
ende Antonij de Smith

728

730 1 maa 1717 verklaring Gijsbreght Steenheule woonaghtigh op den dorpe van Saamslagh [...] Jacobus van Lozanne [...] Heijndrik Gout lantman wonende in de polder van Saamslagh [...] getuigen Antonij de Smit ende Cornelis de Roo 730
731 20 jul 1718 procuratie Willem de Ruijter tavernier woonagtig op den dorpe van Saamslagh contra eenen Jacob den Hollander wonende op Saamslagh [...] getuigen David Wulfframs ende Joos Horlewijn 731
733 17 jul 1718 procuratie Lieven dHont woonaghtigh bij den dorpe van den Hoek [...] sijn jongste kint met name Judic dHont ter consideratie van desselfs jonkheijdt ende gebrekkelijkheijdt ende sijn doghter met name Maatjen dHont […] meerderjarige 

kinderen Jan en Cornelis dHont [...] getuigen Marcus de Bock ende Franscoijs Steenaert
733

735 10 jul 1718 overeenkomst Heijndrik Velters heer van Aagtekerk woonaghtigh tot Middelburgh in Zeelandt […] soo voor sijne prive als in qualiteijt van voogt over de wesen van Michiel van de Blocquerij en sulx erffgenamen van wijlent Maria van der Mart 
wed[uwe] van Josias van de Blocquerij [...] burgemeester Andries van der Poest [...] Quirijn Willemsen schepen ende weth[ouder] tot Axel [...] getuigen Antonij Duijvelaar woonagtigh binnen Middelburgh ende Jan Hagebos woonagtigh 
in Beoostenblije

735

737 3 jul 1718 testament Abram de Witte ende Janna van de Wege te samen eghte man ende vrouw woonaghtigh in den Koudenpolder [...] getuigen Jacob Kollemeijer ende Pieter Klouwer 737
739 2 apr 1717 verklaring Gerrit Heijm ende Jacobus van der Maire beijde jongmans woonagtigh alhier ter stede van competenten ouderdom [...] Jacomijntje Pennings huijsvrouw van Leendert 't Gilde [...] eene Marij de Wolff als dienstmeijd gewoont hebbende 

ten huijse van Leendert 't Gilde [...] seer hoogh begaan van de drank en formeel dronkig en beschonken gesien te hebben [...] getuigen Nicolaas de Koster de oude ende Adriaan Janssen Backer
739

740 6 maa 1717 procuratie Jacobus van Lozanne woonagtigh alhier ter stede [...] Jan Jacob en Willem van Wassenaar contra eenen Heijndrik Gout lantman wonende in den polder van Saamslagh [...] Daneel de Swaaff vendum[eeste]r van Saamslagh [...] getuigen 
Pieter van de Velde ende Jacobus Talboom

740

742 18 jun 1718 procuratie Daneel de Swaaff als gewesen vendum[eeste]r over Saamslagh contra Paulus Kerkhoven en Franscijskus van Overloop […] over de coop van een paart in de coopdagh van Heijndrick Gout [...] getuigen Dirk Schippers ende Barholomeus 
Haak

742

744 23 jun 1718 testament Catarina Elisabeth de Ridder […] Matthijs Lammens haar testatrices oom [...] getuigen griffier Guiljaem Alvares ende Pieter Lattouwer 744
746 19 jun 1718 testament Gerrit Velsenaar raad in de vroedschap en regerende schepen in de stad Schiedam ende aldaar woonagtigh [...] testateurs broeder Pieter Velsenaars kinderen [...] voogden Jacob Nissen raad in de vroedschap mitsgaders baljuw in de 

stad Schiedam en Nicolaas Speght doctor in de medicine tot Rotterdam sijn neve [...] getuigen Guiljaem Alvares ende Aarnout Roels
746

747 30 mei 1718 overeenkomst verklaarde Dirk van Bronkhorst verkogt te hebben aan Fredrik Fredriks weij en saaijlanden in den polder van Vlooswijk aldaar in den kleijnen Suijthoek [...] getuigen Joris Colijn ende Mattijs Vroone de jonge 747
749 21 mei 1718 minnelijke schikking proces […] tusschen Livinus de Smit als vader en vooght verwekt aan sijne vier kinderen verwekt aan Janneken Haack […] contra Jan Hoelants als in houwelijk hebbende Susanna Haack, Jan Meeussen als in houwelijk met Johanna Haack 

ende nogh den selven Hoelands ende Jan Meeussen als voogden van Cornelia Haack 't samen kinderen en universele erffgenamen van wijlent Bartolomeus Haack [...] wijlent Lieven Cornelissen Haack [...] fideicommissaire goederen 
gekomen uijt den hoofde van Susanna Spruijts weduwe wijlent schepen Cornelis Haack in der tijd grootmoeder van des eischers kinderen [...] beschreven ende opgesteld door den persoon van Cornelis den Hollander [...] gedaagden 
Jan Hoelants ende Jan Meeussen [...] te annuleren ende vernietigen het contract van dato den agsten april [...] tevreden te wesen dat den eijscher Livinus de Smit in plaats van een vierde part in het deel der fideicommissaire goederen 
bij den overleden onsen oom schepen Lieven Cornelissen Haack

749

751 14 mei 1718 procuratie Heijndrik de la Fosse capteijn van een compagnie voetknegten als in houwelijk hebbende Henrietta Massin ende Johan Massin 't samen geinstrueerde erffgenamen van Henrietta Massijn [...] getuigen Quirijn Verheule ende Adriaan 
dHooge

751

753 18 maa 1719 testament Willem de Ruijter capteijn van de landsaten ende Maria Biscop samen eghte man ende vrouw woonagtig op den dorpe van Saamslag [...] getuigen Dingenis Cornelissen ende Augustijn van Soen 753
755 18 maa 1719 testament Livinis de Smit meester brouwer op Saamslagh en woonagtig aldaar […] sijne nu laast overleden huijsvrouw met name Pieternella Westdijk […] aan de drij kinderen van de gemelte sijne nu overleden huijsvrouw met namen Janna 

Dingenis ende Cornelis Kelle […] sijne jongste sone met name Heijndrik de Smit geprocreert bij sijn testateurs nu laast overleden huijsvrouw Pieternella Westdijk [...] sijn testateurs kinderen met namen Cornelis Susanna Catarina Jan 
ende Heijndrik de Smit [...] voogden [...] sijne meerderjarige of geemancipeerden soone Cornelis de Smit en de Livinis Weesepoel [...] getuigen capteijn Willem de Ruijter ende Michiel van Doesselaar

755

757 6 maa 1719 overeenkomst Livinis de Smit sijnde den weduenaar van sijn overleden moeder Pieternella Westdijk ende den persoon van Pieter Lammens in qualiteijt als vooght van de minderjarige kinderen van sijn comparants overleden moeder […] tot het 
openen van seker testament van sijn comparants overleden moeder en sijn schoonvader Livinis de Smit [...] verleden in dato 11 augustus 1710 [...] sijn comparants broeder [...] getuigen Gerret de Jager ende Pieter Steppens

757
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