Hendrick Willemsen Poort was een zoon van Willem Claesen Poort en Antje Pieters en
waarschijnlijk geboren in de Zaanstreek ca. 1645
Elisabeth Jans was een dochter van Jan Janse en Janneken Gisberts en waarschijnlijk geboren in
Amersfoort ook ca 1645.
Ze trouwden voor de Schepenen van Amersfoort op 9 april 1667, waarbij haar moeder aanwezig
was (haar vader was al overleden zoals blijkt uit de trouwakte van haar broer Jan
van 25-02-1667).
Zijn vader had een akte van consent laten opmaken bij notaris Dompselaar op 16 maart 1667.
Hieruit blijkt dat beiden nog minderjarig waren. Een bruiloft werd toen niet gehouden.
Hun kinderen waren:
1. Jan
2. Jannitie
3. Cornelia/Neeltie
4. Cornelis
5. Willem
6. Anna/Annitie
7. Margarethe
8. Cornelis

Plaats en tijd van geboorte onbekend.
idem
ged. 21-12-1674 te Amersfoort
ged. 08-03-1677 te Amersfoort, overl. voor nov. 1684
ged. 08-03-1677 te Amersfoort
ged. 25-07-1679 te Amersfoort
ged. 25-08-1682 te Amersfoort, overl. voor 16-04-1693
ged. 07-11-1684 te Amersfoort

Ze hadden een huis gekocht aan de Grote Koppel, waar Hendrick Willemsen Poort ook zijn
zeilmakerij uitoefende en waar hij een houtkoopmanschap bedreef samen met Rijck Willemsen,
die ook een tijdje havenmeester van Amersfoort is geweest.
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No 12
Sigilletŭr 1 volgens de
ordonnantie
Inventaris ende
Boedelcedulle 9doen maecken
ende Instellen bij 10 Henrick
Willemsen Poort Mr Seijle
maecker weduwenaer
Boedelherder 11 ende Lijftochte
naer 12 van Elisabeth Jans
salr 13 ^van den Staat des
Boedels, sulcx die Jegenwoordig 14 is ende geweest
ten tijden van het overlijden
van sijne Overleedene
Huijsfrouwe, geweest
sijnde den XVIen Aprill 1693
deeses Jaars xvi c drije
ende tnegentich.

ten overstaen ende bij weesen 2
van Gijsbert Jansen 3Oom
ende Bloetmomber 4 van smoeders
sijde ende Rijck Willemsen
haefm r 5 als gestelde 6 ende
geassumeerde 7 momber over
de Onmundige 8 ende naer
gelaeten kinderen b ij den
selven Henrick Willemsen
Poort aen sijne overleedene
Huijsfrouwe Elisabeth Jans
Salr verweckt
^

Ende dat onvermindert
den weduwenaer, Boedel
herder ende Lijftochtenaer
sijn voordeel ende goet
recht
onvercort.

1

Het worde gezegeld (een soort leges)
.
in aanwezigheid
3
broer van Elisabeth Jans
4
voogd uit de familie
5
vriend van Henrick en medevennoot in een
Houtkoopmanschap, havenmeester van Amersfoort
6
aangesteld/aangewezen
7
opgeroepen
8
Globaal: minderjarig duurde voor man en vrouw tot 25
jaar
2

9

akte van de boedel
door (vgl in Engels: done by John)
11
beheerder
12
vruchtgebruiker
13
zaliger
14
nu
10

3

4

Omme dan tot kennisse van
deesen Inventaris te geraecken
Soo dient voor Eerst ge”
“premitteert 15 dat den voor”
“noemden Henrick Willemsen
Poort weduwenaer, Boedel
herder ende Lijftochtenaer
met sijne voornoemde over
leedene Huijsfrouw Elisabeth
Jans salr in den Heijligen
Echten Staat sijn ver”
“gadert 16 sonder Houwelijcxe
voorwaerden.

Ende alsulcx 17 den Statuare
gemeenschap van Goederen
tusschen de voornoemde
weduwenaer, Boedelherder
ende Lijftochtenaer ende
sijne overleedene Huijsfrouw
Elisabeth Jans salr tot
dato deeses is geweest.

18

15

Vooraf vastgesteld
verbonden
17
zo, aldus
18
wettelijke
16

5

6

Waernaer den voorgemelten
Henrick Willemsen weduwenaer,
Boedelherder ende Lijftochte”
“naer ende de gemelte
Elisabeth Jans sijne over
leedene huijsfrouwe sal r
te saemen ende met den
anderen hebben gemaeckt
ende opgerecht een
reciproce Lijftocht 19 tot
wederhouwelijckens 20 toe
ende Langer niet, van
alle alsulcke Goederen,
roerende ende onroerende
Imboedel ende Huijsraadt
linnen ende wollen, Exempt 21
de Cleederen ende wollen
tot des wedersijtse Lijven
behoorende, die buijten
de selve Lijftochte begreepen
ende gehouden sijn, ende
voorts Rentebrijven ende

19

wederzijds vruchtgebruik
hertrouwen
21
uitgezonderd
20

7

8

Obligatien, renten, Actien 22
ende Crediten, gelt, gout,
silver, gemunt ende onge”
“munt, ende geene van Allen
uijtgesondert, als de meer
genoemde weduwenaer
Boedelherder ende Lijftochtenaer ende sijne overleedene
vrouw sal r te saemen ge”
“possideert 23 ende gehadt
hebben, breeder 24 bij deselve
Acte van Lijftocht geexpresseert 25 ende voor
Bartholomeus Hagen
Notaris ende seeckere
Getuijgen alhijer ter
Steede gepasseert in
dato den XXIIIen Januarij
XVIc negen ende tachtich
ouden stijll.
Ende Onvermindert de

22

aanspraak, recht dat men ergens toe heeft
in bezit gehad
24
uitvoeriger
25
onder woorden gebracht
23

9

10

voorschreeven Lijftocht
heeft den dick 26 gemelten
weduwenaer, Boedelherder
ende Lijftochtenaer ende
de Overleedene sijne
Huijsfrouwe salr te saemen
ende Elcx een int bijsonder
verders gedisponeert 27
over haere Cleederen ende
vordere naerlaetenschap
op dato voorschreeven
in voegen ende manieren
hijer naervolgende te
weeten:
Dat den selven Henrick
Willemsen Poort alhijer
weduwenaer, Boedelherder
ende Lijftochtenaer ende
Elisabeth Jans sijne overleedene Huijsfrouwe salr
te saemen hebben gelegateert
ende gemaeckt aen den

26
27

dikwijls
beschikt
11

12

Ousten soon naer doode
van den Eersten Comparant
alhijer weduwenaer, Boedelherder ende Lijftochtenaer
alsdan int leeven sijnde eens
een Somme van Ses Car 28
guldens in voldoeninge van
sijn voordeel, hem volgens
de Ordonnantie 29Competeerende

.

30

Ende dat voorts te genieten
naer doode van den gemelten
weduwenaer, Boedelherder
ende Lijftochtenaer binnen
ses weecken ende Eerder
niet.

Oock vorder ofte meerder
niet.
Voorts heeft den weduwenaer,
Boedelherder ende Lijftochtenaer
alleen ende int perticulier

28

Carolus gulden, naam van een munt
plaatselijke regelgeving
30
recht hebbende op
29

13

14

gelegateert, gemaeckt
ende besproocken aen sijne
drije Soonen ofte soo veel
min ofte meer alser naer het
overlijden van hem Boedel
herder int leeven mochte
sijn, alle sijne Cleederen,
linnen ende wollen, niet
uijtgesondert, gelijck ende
Egael,

Mede voorts naer doode
van hem weduwenaer, Boedelherder ende Lijftochtenaer
te deijlen ende te genieten.

Gelijck oock op dato als
vooren Elisabeth Jans
sijne overleedene Huijsfrouw
salr heeft gelegateert, gemaeckt,
ende besproocken aen haere
drije dochteren ofte soo
veel min ofte meer alser naer

15

16

t’ Overlijden van haer Elisabeth
Jans salr alsdan int leeven
mochten sijn, insgelijcx haere
Cleederen, linnen ende
wollen, mede bij haere
Dochteren te genieten
naer Doode van de
gemelte Overleedene,

Ende dan noch het goutende silverwerck tot
haere lijve behoorende,

met deese verstande nochtans
dat het silver ende gout
tot haere lijve behoorende
niet Eerder sal worden
gedeijlt als naer Doode
van den weduwenaer,
Boedelherder ende Lijftochtenaer, mede overleeden sijnde.
Ende Eerder niet.

17

18

Edoch bevonden wordende
Dat de Cleederen, linnen
ende wollen

Mitsgaders Gout- ende
silverwerk hijer vooren
aen de drije Dochteren
gelegateert, meerder 31
bij destimatie 32van onpertidigen
mochte komen te bedragen

33

Als wel de Cleederen, linnen
ende wollen bij den weduwe”
“naer Boedelherder ende
Lijftochtenaer aen sijne
Drije Soonen gelegateert,
gemaeckt ende besproocken

Soo sullen de drije Soonen
ofte alsdan minder ofte meerder
int leeven sijnde in gelde
uijt den gemeenen boedel
vooruijt ende voor alle deijlinge

31

hoger (uitvallen)
taxatie
33
onpartijdigen
32

19

20

trecken ende genieten sooveel
gelt als de Cleederen , linnen,
ende wollen, mitsgaders silver
ende gout tot den Lijve van
de meergemelte Overleedene
gehoort hebbende, bij
Destimatie van onpertidigen
bevonden sall worden
te bedraegen.

Ende Eijndelijck hebben
den weduwenaer, Boedel
herder ende Lijftochte”
“naer ende sijne overleedene
Huijsfrouw salr te saemen
gewilt ende begeert
Dat naer doode van de
weduwenear ende de
overleedene beijde, het
minderjaarige kindt oft
kinderen, alsdan noch on”
“mundich sijnde, uijt den

21

22

Gemeenen 34 Boedel sall
ofte sullen worden geali”
“menteert 35, opgebraght 36,
gecleet ende gereet 37worden
als anders,
Gelijck de selve bij het leeven
van den Boedelherder ende
de Overleedene geali”
“menteert ende opgebraght
sijn,
Totdat ijder alsdan minder
Jaarigh sijnde, sall sijn geworden
Seeventijen Jaaren, compleet 38
soo wel Dochteren als Soonen.

Ende dat naer doode van
den weduwenaer ende de
Overleedene alsdan het
onmundige kindt ofte
kinderen seeventijen Jaaren
out geworden sijnde, hij ofte sij
sall moeten geneeren 39 met

34

gemeenschappelijke
onderhouden
36
opgevoed (bring up)
37
vaardig, flink, kordaat
38
volledig
39
zich behelpen met, zich onderhouden van
35

23

24

⎝ of te sullen⎠
de Erf portie sal moeten
behelpen.

Ende dat naer ende volgens
haere voorenstaende wille
ende begeerten te saemen
ende elcx int perticulier
gemaeckt, de kinderen
alsdan int leeven sijnde
gelijck ende Egael sullen
deijlen de vordere Goederen,
Imboedel ende Huijsraat
alsdan in weesen sijnde.

Waer naer de voornoemde
Elisabeth Jans Salr deeser
werrelt is komen te over∧
ende tot haere Eenige ende universeele Erfgen:
lijden ∧ naer gelaeten
hebbende Ses kinderen
met naemen Jan Henricksen Poort,
Jannitie Henricks, Neeltie Henricks,
Willem Henricksen, Annitie
Henricks ende Cornelis Henricksen Poort,

25

26

bij den selven weduwenaer
Boedelherder ende Lijf”
“tochtenaer aen de over
leedene verweckt.

Omme dan te leeveren
een goeden ende partinenten 40
Staat, Inventaris ende
Boedelcedulle van den gemeenen Boedel sulcx die is
geweest ten tijde van haer
overlijden ende Jegenwoordich
deselve bevonden wort,

Soo poseert 41 den weduwenaer,
Boedelherder ende Lijftochte
naer het geenehijer naer
wort geexpresseert ende
van Capittel tot Capittel
wort gespecificeert als
t’ volght.

40
41

behoorlijk, nauwkeurig
stelt
27

28

Je Capittel van Vaste ende
Onroerende Goederen
staende Houwelijck aenge
coft. 42
Eerstelijck Huijs, Hof ende
Hofsteede met alle het geene
daer inne aert ende nagel
vast is staende ende geleegen buijten de groote
Coppelpoort in de vrijeheijt 43
deeser Stadt, Jegenwoordich
bij den Boedelherder wordende
bewoont, gewaerdeert
ende geestimeert bij den
Boedelherder ende de voor
noemde mombers ter
somme van een duijsent
ende tweehondert Car:
guldens - - - - - - - - - -1200-0-0

welcke voors

44

Huijsinghe den

42

aangekocht
grondgebied buiten de poorten, waar de stadsvoorrechten of privileges gelden
44
voorschreven, vorengenoemde, bovenvermelde
43

29

30

weduwenaer, Boedelherder
ende Lijftochtenaer aen”
“genomen heeft voor de
voorschreeven Somme van
een Duijsent ende twee
hondert Car: Guldens, Dus f 1200-0-0

IJe Capittel Silver ende Gout
tot den gemeenen Boedel
behoorende

Een silvere Soutvat
Een silvere Com
Een silvere scheepie
een silvere spelde Backie
Een silvere kroesie
Seeven silvere leepels
Een silvere penningh
Een silvere kruijsie met twe

31

32

silvere medalitiens aen een
Bloetkralien

IIJe Capittel van Cleederen, linnen
ende wollen, tot den lijve van
den weduwenaer Boedel
herder ende Lijftochtenaer
behoorende.

Alsoo de Cleederen linnen
ende wollen Gout ende silver
werck tot sijne lijve behoorende
hem volgens de Ordonnantie
Competeerende, worden alsulcx
de selve alhijer niet gespeci”
“ficeert maer gebraght
voor
memorie

33

34

T IIIJe Capittel van Cleederen
Linnen ende wollen mitsgaders
Gout ende Silverwerck
tot den Lijve van de over”
“leedene gehoort hebbende.

Eerstelijck Een silvere Oirijser met goude Stucken
bij Henrick de Leeuw Silver
Smith geweerdeert ter
somme van - - - - - - - - - - - f 20-0-0
Item een Goude Hoepringh 45
weeght 10 Engels tot - - - - - -f 23-0-0
Item een goude Spelt ende
peerel- - - - - - - - - - - - - - - -f 0-18-0
Item een silvere Sleutel
riem met drije kettinghsEmkelties 46
Een haernaelt
Een vingerhoet wegen
tesamen aen silver 33 loot

47

45

gladde ring (zonder juweel)
verschillende, losse exemplaren
47
gewicht van 50 gram
46

35

36

het Loot a 27 stuijvers Dus - - - f 44-10-0
Item een silvere Scheerbeslagh 48
ende Scheer - - - - - - - - - - - f 2-16-0
Item een robbekoocker
met silver onder

49

Twee silvere Heghiens 50 te
samen geweerdeert
tot - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 3-4-0

Alle welcke silverwerck hijer
vooren gespecificeert ende
uijtgetoogen 51 Is geperteert 52
ende geleijt aen drije gelijcke
ende soo veel doendelijcke 53
Egale looten 54, bij de Drije
voornoemde Dochteren
op heeden dato ondergeschreeven 55 genooten 56 ende
alsulcx 57den weduwenaer
daervan onder hem niet wes 58
van t silverwerck wordt gehouden
Dient voor
memorie

48

soort houder om de schaar in te bewaren
foedraal
50
gespen
51
uitgezocht
52
in porties verdeeld
53
mogelijk
54
lot = hoeveelheid, portie
55
goedgekeurd
56
in bezit / gebruik gekregen
57
zodanig
58
wat, iets
49

37

38

Een Trijp

59

Jack

f 15-0-0

Noch een Trijp Jack

f 6-0-0

Een Coleurde

f 6-0-0

60

rock

Een Swart Sijde Jack

f 4-10-0

Een roode mette laeckense
rock

f 6-0-0

Een Blauwe Laeckense rock

f 4-0-0

Een Streepte Sarsie

f 6-10 -0

61

schort

Een oude gestreept sarsie
Schort
Een sijde kaper

62

f 1-10-0
f 1-4-0

Een rooije laeckense Borsrock63

f 3-10-0

Een paerse kousen

f 1-4-0

Een paer muijlen

f 1-0-0

59

soort stof
gekleurde / geverfde
61
soort wollen stof
62
vrouwelijk hoofddeksel in Noord Holland
63
wollen onderkleding (voor de winter)
60

39

40

Een swarte sijde Schorteldoeck
Een swarte greijne
doeck

65

64

f 3-0-0

schortel
f 0-10-0

Een paer fuueele mouwen met
twee silvere knoopiens

f 1-10-0

Item drije ende twijntich vrouwe
Hemden goet ende sleght te
saemen gewaerdeert op

f 25-10-0

Item veertijen neusdoecken
goet ende sleght

f 5-0-0

Item vijer paer mouwen te
saemen

f 1-16-0

Acht oude mutsen

f 0-10-0

Noch twaelf oude mutsen

f 2-0-0

Item noch tijen mutsen
Seeven Schorteldoecken
Item ses treckmutsen

f 4-0-0
f 5-0-0
f 3-3-0

64
65

schort, voorschoot, boezelaar
weefsel van geitehaar en wol
41

42

Item Elf kieplappen
nieuwen te saemen

66

oude ende

Ende Eijndelijck noch ses
beneensten 67

f 5-0-0

f 3-0-0

T Ve Capittel van Imboedel
ende Huijsraadt, Bedden
met sijn Toebehooren

Eerstelijck vijer bedden
Item drije groene Deeckens
Een Blauwe Deecken
Item vijer witte Deeckens
twee nieuwe groene Gardijenen
met een vallitie in de keucken
Item Een vallitie voor de schoorsteen
Twee Bedde Cleeden

66
67

(kiep = vrouwenhoed), lap over hoed heen, tegen de wind
onvindbaar: hemd ?, kousen ? Iets wat “benee” / onder zit
43

44

Vijef peuwluen

68

Tijen Hooftkussens
Noch twee groen Gardijnen
met een vallitie achter int
keuckentie
Een groen taefelkleetie
inde keucken
Bonte gardijnen voor de keucken
glaasen
Een kattoene bonte kleetie
voor de kas inde keucken
Ses Stoelkussens

Linnen tot den
gemeenen Boedel
Eerstelijck twee ende veertich
linne laeckens

68

peluw, schuin onderkussen waardoor men meer rechtop kon liggen
45

46

negen dertich Sloopen
13 Taefel laeckens
Twaelf Servetten
Ses Handtdoecken

T outwerk

69

Een Eijcken kast in de keucken
met sacker daene 70 hout ingeleijt
Een vuijre geschildert kasie
een Eijken Eetenskasie
Een kruijsiefix

71

Een Eijcken kannebortie

72

Dertijen soo 73 schilderijtiens als
prentiens, Cleijn ende groot
noch een kannebortie

69

het houtwerk
Sak(k)erdaan: kostbare nu niet meer onder die naam bekende houtsoort
71
een kruisbeeld, crucifix
72
wandplank voor vaatwerk
73
zowel
70

47

48

Twee Eijcken Rijckiens 74
Een Cleer rijckie
Een vuijre rijckie achter
Een mengh trogh 75
Een Ovale oude greene
taefel
Een scheef bort
Een Eijcken Bladt over een
taefel
Een scharm om den Heert
vijftijen Stoelen groot ende
Cleijn goet ende sleght
Een Eijcken slaapbanck
Een spijgel
Een keerslaij 76
Een vercken
Een schuth van vijer raemen
Een Borstel
Een Broeijton 78
Een Ragers hooft 79

met groen stof gekleed

77

Drije waeter Emmers
Twee wastobben
Tinnewerck
Seeven Tinne schootelen

74

rekjes
kneedbak voor brood beslag maken
76
een lade voor de kaarsen
77
een kamerscherm
78
hooikist om eten warm te houden
79
ragebol
75

49

50

Seeven Tinne Borden
Seeven Tinne Commen
Twee Tinnen Kandelaers
Een tinne boull
Een Tinne peeper Doos
Een Tinne melcktest

80

Een Tinne soutvath
Een Tinne boterpoth
Een Tinne kolskom

81

Elf tinne leepels
Een tinne waterpoth

Cooperwerck
Een Coopere Bedtpan

82

Een groote Coopere keetel
groot drije Emmers nath 83

80

pot, vat, kan
onbekend wat voor kom bedoeld wordt
82
bedverwarmer voor koude dagen
83
vloeistof
81

51

52

Een geele Coopere Aacker 84
keetel van Een Emmer nath
Een Kleijn geele Keeteltie groot
omtrent van een half Emmer
nath
Nogh een geele keetel van een
Emmer nath
Nogh twee metale potten met
voeten
Een pannekoeke pan
vijer koopere Blaeckers
Een profijtertie

85

86

Een Coopere kandelaer
Een Coopere snuijter

87

Een Coopere trechter
Een Coopere Eijerpannitie
Een Coopere Schuijmspaen
Een Cooper pont wicht

88

84

putemmer
kaarshouder
86
voorwerp op kaarshouder om eindjes kaars volledig te laten opbranden
87
soort schaar om het katoenen lont in een kaars in te korten
88
een koperen gewicht van een pond (= 500 gr)
85

53

54

Een half pont
Een vijerdel 89 pont
Twee half vijerdels
Twee Coopere Craanen
Twee paer Coopere Schaalen
cleijn en groot int Voorhuijs
Een Cooper Strijckijser
Ijserwerck
Een ijsere hael 90
Een ijsere Tangh
Een ijsere Rooster
Een ijsere Ascschop
Een ijsere pannekoeckspan
Een ijsere Hanghijser
Een ijsere Treeft 91
Een Blicke trom 92
Twee blicke Emmers
Aerdewerck
Twee Blicke lampen
Een Blick vullesschopie 93
Een Blick groote Lanteern

89

kwart
ketting aan ketel boven een vuur
91
drievoet
92
opbergblik
93
vuilnisschop
90

55

56

Aerdewerck
veertijen blauwe pronckschootelen
Tijen Schelpschooten 94
Drije paer vlessen
Drije potten op de kast
Een groote com gebroocken
noch een paer cleijne vlesiens 95
noch een vlesie
noch vijf copiens 96 voor de
Schoorsteen

noch vijf Cleijnder Copiens
noch twee cleijne vlesiens
noch acht kleijne Schelpschaelen
acht aerde kommen
noch ses schootelen

97

noch een schootell
twaalf aerde borden
Ende Eijndelijck noch eenige
aerdewerck ende rommelarije
op de voetebanck om dagelijcx
te gebruijcken niet waerdich om
te specificeere, dient voor
memorie

94

schotel in de vorm van een schelp
flesjes
96
kopjes
97
schalen in de vorm van een schelp
95

57

58

T vie Capittel van Effecten
Des Boedels
Alsoo den weduwenaer, Boedelherder ende Lijftochtenaer
ende de voornoemde mombers
over de onmundige kinderen
op den xxiiien Julij 1693 met den
anderen de Inschulden 98 ende
de vaste Goederen mitsgaders
gereet gelt gelijck mede het Hout tot 99
den gemeenen Boedel spectee”
“rende 100 Als anders alhijer niet
gespecificeert Jegens de
Lasten ende uijtschulden 101 des
gemeene Boedels mitsgaders
doodtschulden 102 die alleen tot
lasten van de kinderen ende
Erfgenaemen ab Intestato 103
van haere overleedene
moeder salr die begroot
ende bedraegende sijn de
Somme van hondert
ende dertich gulden welcke een hondert en
dertich gulden den Boedelherder
uijt den gemeenen Boedel
sijn toegeleijt ende afgetogen 104

98

vorderingen
uit de houtcoopmanschap
100
behorende
101
schulden
102
uitvaartkosten etc
103
volgens de wet
104
afgetrokken
99

59

60

sijn van den generale Somme
(ende also) die int geheel bedragende
was twee duijsent ses hondert
ende tsestich gulden
gulden
als anders
ende alsulcx noch
voor het gemeen suijver kompt
over te schieten
een somme
van twee Duijsent vijer
hondert gulden, ende de kinderen
daer van de helfte competeeren 105
een duijsent twee hondert
Car: guldens Dus
memorie

welcke deesen Inventaris
inde Boedelcedulle den
voornoemden weduwenaer
Boedelherder ende Lijftochte
naer heeft doen maecken
ende Instellen naer sijne
beste kennisse ende wetenschap
sonder dat hij daer inne
ijtwes 106 versweegen ofte
dolo malo 107 achtergehouden
heeft. Ende indien naermaels

105

toekomen
iets (etwas)
107
met opzettelijk bedrog
106
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bevonden mochte worden
dat deese Inventaris ofte
Boedelcedulle met eenige
In - ofte uijtschulden mochte
vermindert ofte vermeerdert
behoorden te worden dat
deese Inventaris daernaer
sal worden gedresseert 108
sonder dat hij daer inne
sall sijn behaelt 109,neen maer
blijven in sijn geheel goet
recht onvercort. Sonder
Argh 110 des ten Oirconde is
deese bij den weduwenaer
onderteijkent
binnen Amersfoort op den 24en
Julij 1693
Hendrick Willemse Port
prnte

112

111

me Noto

Barth.

Hagen

1693 Nots

113

108

opgemaakt
aangetast, in waarde verminderd
110
kwaad, bedrog, list
111
Hendrick Willemsen stelde zichzelf voor als “ Poort “, daarom schrijft de notaris dit ook. Zelf vond
Hendrick Willemsen kennelijk dat één o ook goed was.
112
presente me Notario, in aanwezigheid van mij, de notaris
113
notaris
109
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Elisabeth Jans is begraven in graf 9 van beuk 5 in de St. Joriskerk te Amersfoort,
welk graf door Hendrick Willemsen Poort op 10 april 1693 (zes dagen voor haar
dood) werd gekocht.
Hendrick Willemsen Poort hertrouwde op 15 augustus 1693 met Elisabeth
Hendricks Hof, voor die tijd heel gewoon, want het leven ging verder, en het
gezin en het werk moesten doorgaan en sociale voorzieningen waren er niet.
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