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TESTAMENT 23 januari 1689 ~3 's middags pag.1 

Testament van Henriek Willemsen Poort en Elisabeth Jans waarbij aan de 

langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap van de eerststervende 

gegeven werd. Lijftocht = vruchtgebruik. 


Deze akte is op woensdag 23 januari 1689 omstreeks half drie 's middags 

ten huize van H.W. Poort, gelegen buiten de Groote Coppelpoort, verleden 

door de te Amersfoort gevestigde notaris Bartholomeus Hagen. 


Gemeente Archief Amersfoort: 

notariële archieven nr AT 0016 a 003 pagina 20 t/m 23 


========================================================================= 

1 Testament Acte van Lijftocht 

2 met seclûsie van de weescamer 

3 bij Henrick Willemsen ende Elisabeth 

4 Jans EchteIn: gepasseert 

5 In den naeme' des Heeren Amen 

6 Bij een Inhoûde van deese Tegenwoordige 

7 Instrûmente sij eenijder kennelijck ende 

8 openbaer die ut behoort, dat op hûijden -- 

9 den xxiijen dagh des maants Janûarij 

10 weesende op een woensdagh des naer 

11 noens den Clocke omtrent half drije 

12 uijren deeses Jaars xvie neegen ende 
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13 ende tachtigh naer den Geboorte ons 

14 Lijefs Heeren Jesû Christi onsen Salich 

15 maecker ende verlosser voor mijn Bartho 

16 lomeûs Hagen openbaere Notaris bij den 

17 Ed~ Hove van ûtrecht geeedt, ende bij de 

18 Ed~ Heeren Regeerders der Stadt -- 

19 Amersfoort meede geadmitteert, binnen 

20 der selver Stadt resideerende, ende voor 

21 de Getûijgen hijer onder benoempt, ge" 

22 "compareert ende in Eijgene persoonen 

23 verscheenen sijn HENRICK WILLEMSEN POORT 

24 KR SEIJLEMAECKER ende ELISABETH JANS 

25 Echtelûijden ende Borgers alhijer, mijn 

26 Notario ende Getûijgen wel bekent, de 

27 voornoemde Comparanten beijde Gesont 

28 der Lichaemen met ons gaende ende 

29 staende, haerlûijder verstant, reedenen 

30 ende volkomen kennisse hebbende ende 

31 gebrûijckende, Soo ons Notaris ende 

32 Getûijgen Claerlijck gebleecken is: Ende 

33 verclaerden sij Comparanten, dat sij over" 

34 "daght hebbende de Brosheijt van smenschen 

35 nateûre, de Seeckerheijt van de Doodt 

36 ende de onseeckere ûijre van dijen, van 

37 meijninge waeren over haere tijdelijcke 

38 Goederen (:haer Comparanten van Godt 

39 Almachtich verleent:) te disponeeren Ende 

40 sûlcx doende, Beveelende Eerst s 

41 Comparanten haere onsterfelijcke 

42 Zijlen, die ûijt haere respective Sterfe" 

43 1I1ijcke Lichaemen sûllen komen te scheijden 

44 in de Grondeloose Bermherticheijt van 

45 Godt Almachtich, ende haere Sterfelijcke 

46 Lichaemen de kerckelijcke Sepûltûren 

47 Comende dan sij Comparanten voorts tot 

48 haere Testamentaire ofte Codicillaire 

49 Dispositien, Soo verclaerden sij Compa" 

50 IIranten ûijt Crachte van de Ordonnant 

51 deeser opgemelten Stadt ende voorts 
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========================================================================= 

52 

53 

54 "reciproce dat 

55 is over ende 

56 wederover 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 
89 


90 


91 


92 


93 


94 
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ûijt singûliere Lijefden ende matrimonieele 

Afectie die sij Comparanten malcanderen 

toe sijn draegende, den Een den anderen "te 

tegeeven ende te maecken den usufruct 

ende Lijftocht van alle haere Comparanten 

Goederen, Roerende, ende onroerende, ----- 

Tegenwoordige ende toekomende, Heerlijcke 

ende deijlbaere, rentebrijeven, ende obligatien 

Renten, actien, oûde Crediten, Gelt, Goût, 

silvergemûnt ende ongemûnt, Inboedel 

ende Hûijsraadt, linnen, oûde wollen, wijnckel 

waeren als hetgeene tot het seijlemaecken 

is behoorende, mitsgaders het silver ende 

Goût tot den Lijeve van haer tweede 

Comparante, ûijtgesondert de Cleederen 

linnen ende wollen tot des een ofte des 

andere Lijeve behoorende, die alleen bûijten 

deese Lijftochte sûllen blijven, ende gedeijlt 

worden bij haere kinderen in voegen hijer 

naerbeschreeven, omme alle de voorsch 

Goederen bij den Langhstleevende ten 

Lijftochte Rechter ende in Recht en Lijftocht 

gebrûijckt ende genooten te worden tot 

weder Hoûwelijckens toe; ende Langer 

niet, met een volkomen bewint ende ad" 

"ministratie derselver Goederen, mitsdat 

den Langhstleevende van haer Comparanten 

beijden sall hebben de Edûcatie ende opvoe" 

"dinge haerer kinderen, Ende dat deese -- 

Lijftochte niet en sall worden gerevoceert 

dan gesaemender handt: Wijders verclaerden 

sij Comparanten niet te willen dat de Ed~ 

Heeren van de Weescamer alhijer, ofte 

andere Steeden, alwaer haerlûijden 

Sterfdage soûde mogen komen te vallen 

haer Ed~ Gecommitteerdens, ofte ijmant 

anders, alsden Langhstleevende; haer 
sûllen bemoeijen ofte bekroeijen met haere 

Boedel ende Goederen, deselve Heeren 

van de weescamer haer Ed~ Gecommitteeren 

eens, ende anderen sij Comparanten ûijt haeren 

Boedel ende Goederen wel Expresselijck -- 

Seclûdeeren ende ûijtslûijten bij deesen: 
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95 Omme dan dat haere onmûndige 


96 kinderen met wettige mombers mogen 


97 weesen voorsijen, Soo verclaeren sij Compa" 


98 "ranten tot mombers ende vooghden over 


99 haere minderjaarige kinderen te nomi" 


100 "neeren, depûteeren, ende te stellen den 

101 Langhstleevende van haerlûijden beijde 

102 Comparanten met een volcomen maght 

103 ende aûthoriteijt als Eenich momber 

104 soo in als bûijten Rechten van nooden 

105 hebben magh, oock met maght ende 

106 aûthoriteijt om een ofte meer momber 

107 ofte mombers te mogen affumeeren ende 

108 sûrrogeeren, die van hande tot handt 

109 gelijcke maght hebben sall ofte sûlleni mits 

110 dat de Gesûrrogeerde momber ofte mombers 

111 Jaarlijcx ende alle Jaer gehoûden weesen 

112 sall ofte sûllen te doen behoorlijcke reecken 

113 Bewijs, ende Reliqûa van haere administra" 

114 "tie: Comende voorts sij Comparanten tot 

115 haere Testamentaire ofte Codicillaire 

116 Dispositie onvermindert haere vooren" 

117 "staende Lijftocht. Soo verclaerden sij 

118 Comparanten ûijt Crachte van de voorscr 

119 Ordonnantie deeser Stadt voor Eerst 

120 te prelegateeren ende voor ûijt te 

121 maecken aen haere Oûsten Saan naer 

122 Doode van den Eersten Comparant voor 

123 sijn heerlijckeijt ende voordeel, hem als 

124 Oûste Soon naer Rechten ende de 

125 Ordonnantie deeser Stadt Campeteere 

126 eens een Somme van Ses Car: gûlden 

127 te genieten voorts binnen Ses weecken 

128 naer Doode van den Eersten Comparant 

129 vorder ofte meerder niet, waer meede 

130 den oûsten Soon als dan te vreeden 

131 sall moeten sijn Item legateer~ hij Eerste 

132 Comparant aen sijne Drije Saanen ofte soo 

133 veele min ofte meer, alsen naer doode 

134 van hem Comparant alsdan int leeven 

135 mochte sijn alle sijne Cleederen linnen ende 

136 wollen, niet ûijtgesondert gelijck ende 
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137 EgaelI, voorts te deijlen ende te genieten 

138 naer Doode van hem Comparant: legateerende 

139 meede sij tweede Comparante aen haere drije 

140 Dochteren, ofte sooveel min ofte meer, alsen 

141 naer Doode van haer Comparante alsdan 

142 in leeven mochte sijn insgelijcx haere Cleederen 

143 linnen ende wollen, meede bij haere Dochteren 

144 te genieten naer Doode van haer tweede 

145 Comparante Item noch haere Gout ende 

146 silverwerck tot haere Lijeve behoorende 

147 het selve met Eerder te deijlen ofte te genieten 

148 als naer Doode van haer luijder beijde Com" 

149 "paranten. Ende bevonden wordende, dat 

150 de Cleederen linnen ende wollen mitsgaders 

151 Gout ende silverwerck hijer vooren aen de 

152 drije Dochteren gelegateert meerder bij 

153 Estimatie van onpartidigen machte komen 

154 te bedraegen, als wel de Cleederen, linnen 

155 ende wollen bij den Eersten Comparant 

156 aen de Dreije Soonen gelegateert ende 

157 gemaeckt: Soo willen ende begeeren 

158 sij Beijde Comparanten, dat de Drije 

159 Soonen ofte sooveel min ofte meerder int 

160 leeven sijnde in gelde uijt den gemeenen 

161 Boedell voor uijt, ende voor alle deijlinge 

162 sullen trecken sooveell geIt, als de --

163 Cleederen linnen ende wollen, mitsgaders 

164 silver ende Gout tot den Lijeve van de 

165 tweede Comparante behoorende bij Esti" 

166 "matie van onpertidigen bevonden sall 

167 worden te bedraegen sonder Eenige de 

168 minste Contradictie van ijmant van haere 

169 kinderen: Wijders hebben sij Comparanten 

170 ende Testateuren gewilt ende wel expres" 

171 "selijck verstaen ende begeert, dat naer 

172 Doode van haer luijder beijder Comparanten 

173 ende Testateuren de minderjaarige kindt 

174 ofte kinderen alsdan noch onmundich sijnde 

175 uijt den gemeenen Boedell sall ofte sullen 

176 worden gealimenteert ende opgebraght 
177 gekleedt ende Gereedt onder ende over 

178 als haere kinderen bij het leeven van haeren 

179 Comparanten ende Testateuren tot noch 

180 toe sijn gealimenteert opgevoet, gecleet 

181 ende gereedt tot dat ijder van de alsdan 
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182 minderjaarich sijnde sijn gekomen tot 

183 de Seeventijen Jaaren compleet soo wel 

184 Dochteren als Soonen sonder onderscheijt 

185 ende dat ijder sdan seventijen Jaaren 

186 oût geworden sijnde hem ofte haer met sijn 

187 Eijgen Erfport sal moeten behelpen 

188 Willende ende begeerende sij Comparanten 

189 ende Testateûren, naerdat alle hetgeen 

190 bij ijder van : Comparanten ende 

191 Testateûren intperticûlier, ofte te saemen 

192 is geprelegateert, gelegateert ofte 

193 besproocken n Efect sall hebben ge" 

194 "sorteert, ende alles volgens haere 

195 begeerten sall sijn achtervolgt ende 

196 naergekomen bij haere kinderen, dat 

197 haere kinderen soo Soonen als Dochteren 

198 alsdan int sijnde, naer Doode van 

199 haer beijde Comparanten alle haere 

200 vordere naer te laetene Goederen gelijc 

201 ende Egael sûllen Erven ende deijlen, Ende 

202 het gebeûrden, dat Eenige van haere 

203 kinderen mochte komen te troûwen ende 

204 te overlijden, naerlaetende kindt ofte 

205 kinderen, dat deselve kindt ofte kinderen 

206 volgens deesen Testamenten haere 

207 vaders ofte moeders plaetse bij represen" 

208 "tatie I ofte sûllen komen te Erven; deijlen 

209 ende sûccedeeren met Eene handt in 

210 stirpes, ende niet soort voor soort 

211 Alle het welcke voorschreeven verclaeren 

212 sij Comparanten te weesen haer laaste 

213 ende ûijtterste wille ende Testament 

214 Willende ende begeerende sij Compa" 

215 "ranten ende Testateûren, dat deese 

216 als testament, CodicilIe, Gif te onder 

217 de Leevende, ofte ûijt saacke des 

218 Doodts, selve best naer wetten 

219 Constûijmen, ende Ordonnantien 

220 deeser Landen Cracht hebben, ende 

221 Efect sorteren sall, all waeren alle 
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222 Solemniteijten naer Rechten gereqûireert, 

223 in deesen niet naer behooren en waeren -

224 geobserveert, blijvende daer van geexcû" 

225 "seert: Ende versochten sij Comparanten ende 

226 Testateûren hijer van Instrûment in forma 

227 verleent te worden, die is deese Aldûs 

228 gedaen ende gepasseert ten hûijse van -

229 haer Comparanten, staende bûijten de 

230 Groote Coppel poort in de vrijeheijt deeser 

231 Stadt ter presentie van RIJCK WILLEMSEN 

232 HAEFMEESTER, Lûbbert Cornelis van de 

233 Bijshaer, ende woûter Cornelissen van 

234 valckenhoef Borgers als getûijgen 

235 hijer toe versocht, die deese meede onderstift 

236 hebben op dato ende plaetse als booven: 

237 Henderick Willemse port 

238 AIsdûs gemerckt 

239 bij Elisabetth Jans 

240 voornoempt 

241 Rick willems hafmester 

242 Lûbbert Cornelijs van de bijshaer 

243 Woûter Cornelijs valckenhoef 

244 Prnte:me noto: 

245 Barth:Hagen 

246 1689Nots: 
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