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Akte van Momberschap = voogdij benoeming
blz. 1 t/m 4 orginele akte
blz. 5 t/m 8 transcriptie
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AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING

In verband met het overlijden van
benoeming van voogden plaats door
minderjarige kinderen, te weten:
Jan
zoon:
dochter: Jannitie
dochter: Cornelia
Muurhuizen
zoon:
Willem
Muurhuizen
zoon:
Cornelûs
Muurhuizen
dochter: Anna
Muurhuizen
dochter: Margaretha Muurhuizen
Muurhuizen
zoon:
Cornelûs
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Elisabeth Jans vindt deze akte van
Hendrick Willemsen Poort over zijn

21
8
8
25
25
7

±
±
december
maart
maart
jUli
augustus
november

1668
1670
1674
1677
1677
1679
1682
1684

++na
1693 voor 1703
na 1704 voor 1706
++na
1704 voor 1706
na 1706
overleden voor 1684
+
na 1706 voor 1722
overleden voor 1689
+na 1706

Deze akte is op 24 jUli 1693 ten huize van H.W. Poort, gelegen buiten
de Groote Coppelpoort, verleden door de te Amersfoort gevestigde
notaris Bartolomeus Hagen.
Tot voogden over de kinderen werden benoemd:
a. Gijsbert Jansen, z1Jn zwager;
b. Rijck Willemsen haefmeester,
Notariële archieven te Amersfoort nr AT 016 a 003
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1

Acte van momberschap bij

2

HENRICK WILLEMSEN POORT

3
4
5
6
7

gepasseert:
Op hûijden den xxjiijen jûlij 1693:
oûden stijll Compareerden voor mijn
Bartholomeûs Hagen openbaere notaris
bij den Edg Hove van ûtrecht geeedt

8
9
10

ende bij de Edg Heeren Regeerders
der Stadt Amersfoort meede gead"
Umitteert, binnen derselver Stadt

11

resideerende, ende voor de Getûijgen

12

hij eronder benoempt HENRICK

13
14
15

WILLEMSEN POORT

Seylemaecker
ende Borger alhijer ter Steede, mijn
notaris wel bekent Ende verclaerden
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42
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hij Comparant voorhem selven
ende als wedûwenaer Boedel"
"herder, ende Lijvtoehtenaer van
ELISABETB JANS sijne overleedene
Hûijsfroûwe sal~ in eraehte van seeekere
Akte van aûthorisatie tot het stellen
van mombers ende vooghden over
sijne minderjaarige kinderen neffens
hem Comparant, op hem Comparant
ofte den Langstleevende bij sijne
overleedene Hûijsfroûwe ende hij
Comparant reeiproee gegeeven met
seelûsie van de weeseamer, in dato
den xxiijen janûarij ~ voor mij
notaris ende seeekere Getûijgen
gepasseert, in dier qte te nomineeren
te depûteeren, te sûrrogeeren, ende
te affûmeeren neffens hem Comparant
tot wettige mombers ende vooghden
over haere minderjaarige kinderen
bij hem Comparant aen sijne over
leedene Hûijsfroûwe sal~ verweekt
Eerstelijek GIJSBERT JANSEN sijne
Swaeger, Oom ende Bloetmomber
van smoeders sijde, ende RIJCK WILLEMSEN
HAEFMEESTER Goede bekenden, ende
neffens hem Comparant, ende naer
Doode van hem Comparant, des
versoeht sijnde (:int nooth:) te regeeren
te administreeren ende dirigeeren
tot profijt, welstant, ende voordeel
van den gemeenen Boedel, ooek met
eene voleomen bewint ende administra"
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85

"tie, ende directie naer Doode van hem
Comparant des selven Boedels, ende voorts
met soodaenigen maght ende aûthoriteijt
als Eenigh momber van nooden hebben
magh: Geevende hij Comparant sijne
hiervooren genomineerde gedepûteerde
mombers tesaemen ende elcx een int bijsonder
soodaningen maght, bevelende aûthoriteijt
als (?en
??? ) noden Gijsbert Jansen ende
Rijck willemsen Haefm~, ornme naer Doode
van hem Comparant, ende een van beijde
in plaetse van den Eerst overleedene
mede een ander momber ende vooght te
mogen affûmeeren ende sûrrogeeren, die
gelijcke maght hebben sall, als voorschr
is, mits doende jaarlijcs de genomineerde
ende geaffûmeerde mombers aen den
anderen ten overstaen van een Loyael
notaris behoorlijcke reeckeninge, bewijs
ende Reliqûa van haeren ontfangh ende
ûijtgeeven: Ende versochte hij Comparant
hiervan Acte verleent te worden, die
is deese Aldûs gedaen ende gepasst
ten hûijse van den Comparant staende
bûijten de Groote Coppel poort, In de
vrije heijt deeser Stadt, ter presentie
van Cornelis Sachariassen ende Elias van moorselaer
als Getûijgen hijertoe versocht: Eodem
die Compareerden meede de voornoemden
Gijsbert Jansen ende Rijck willemsen
Baefmeester, ende verclaerden sij
Comparanten het momberschap ende
vooghdieschap over de onmûndige
kinderen te accepteeren, ende alles te
dirigeeren tot voordeel van den geil
"meene Boedel ende tot voordeel van
de voornoemde Onmûndigen volgens
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86
87

88

ende in Conformite van deese vooren
staende Acte van momberschap, Actûm
ûts: ten presentie ût~

93

henderick willemse port
gijsbert Jansen
Rick willem hafmester
cornelis sachariassen
Elias van Moorhselaer

94

prnte:me noto:

95

Barth: Hagen

96

1693Nots

89
90

91
92
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