
Emont Stuart      Christina Jacoba Spruijt 
Doop      : 13-01-1732, Amsterdam  d.v. Johannes Spruijt en Maria 
Ondertr.  : 30-03-1754, Weesp   Achterkerk. 
Huwelijk  : 15-04-1754, Weesp   Doop      : 27-11-1729, Weesp 
Begraven  : 08-03-1774, Weesp   Begraven  : 05-11-1788, Weesp. 
        
Doet belijdenis te Weesp op    Zij is Ev.Luthers gedoopt maar   
26-03-1750.       wordt op 28-03-1748 bevestigd als  
         lidmaat Hervormde Kerk te Weesp   
        
Kinderen zie gezinsblad: 0603           
   
Emont Stuart en Heijltje Stuart    
komen voor als doopgetuigen bij  
kinderen van Tomas Sia .     
               
Na het overlijden van Ernst Stuart doet de familie beroep op het 
Jus Deliberandi (het recht van beraad) aangezien zij niet direct 
inzicht hebben in de staat en omvang van de boedel en nalatenschap.  
Notariëel wordt derhalve ook protest aangetekend tegen het spoedig  
begraven van Ernst Stuart. 
(Oud-Notariëel Archief Weesp, Inv. Nr.5273, Acte Nr.257) 
------------------------------------------------------------------- 
Emondt Stuart wordt in de vergadering van de Krijgsraad van de 
Schutterij 
vam 11-08-1753 "genomineert tot schutter". 
(Resoluties Krijgsraad Schutterij, Inventarisnummer C38, pagina 175) 
------------------------------------------------------------------- 
Wat het beroep was van Emont is niet precies vast te stellen , hij 
was actief in de bouw, getuige de aanstelling op 08-03-1760 door 
burgermeesteren van Weesp tot overman van de timmerlieden 
metselaars en glazemakersknechts. 
(Gemeentearchief Weesp. Resoluties van burgermeesteren d.d. 08-03-
1760) 
------------------------------------------------------------------- 
Na het overlijden van Woutertje Nakken komt Thomas Sia, zoon uit 
het 1e huweljk van Woutertje Nakken (met Johannes Sia)zijn 
wettelijk erfdeel ontvangen uit handen van zijn halfbroer en 
zuster, Emont 
- en Heijltje Stuart hetgeen uiteraard notariëel vastgelegd wordt. 
(Oud-Notariëel Archief Weesp, Inv. Nr.5273, Acte Nr.257) 
  
Emont Stuart moet na het overlijden van zijn schoonvader Johannis 
Spruijt diverse malen naar de rechter om nog openstaande rekeningen 
t.b.v. Johannis Spruijt betaald te krijgen. 
(Oud-Rechterlijk Archief Weesp, Inv.nr:2835, d.d.19-11-1765 en 10-
12-1765) 
  



Verder heeft Emont met Agatha Tengnagel, de verhuurder van zijn 
huis, onenigheid over de huur wegens nalatigheid van de verhuurder 
t.a.v. onderhoud. 
Hij krijgt nul op request terwijl ook Agatha Tengnagel's eis wordt 
afgewezen. Emont deelt mee in hoger beroep te gaan bij het Hof van 
Holland. Of dit inderdaad is gebeurd en hoe dit is afgelopen weet 
ik (nog) niet 
(Oud-Rechterlijk Archief Weesp, Toegang: 184 Inv.nr: 2835,Datum: 19-
04-1768) 
-------------------------------------------------------------- 
Breed heeft Emont Stuart het in later jaren zeker niet gehad, 
getuige onderstaande aantekening uiut de kerkeraads notulen. 
  
Kerkenraad den 30 Junij 1768 
Willem Aartze de Graaf is op den 23 dezer in den bediening  
des ouderlingschap bevestigt; 
................................................. 
Emond Stuart is wegens zijn armoedige toestant en  
verval zijns huisgezins 's wekelijks 15 stuijvers toegelegt. 
.................................................. 
In de huisbezoeken was niets voorgevallen. 
(Gemeentearchief Weesp, Notulen Kerkeraad, 1756-1826,Boek 48. Folio 
29) 
------------------------------------------------------------------- 
Echtgenote Christina Jacoba Spruijt staat vermeld in een kasboek 
van het Bartholomeus Gasthuis, wegens betalingen voor geleverd 
naaiwerk, zoals "mussen" = mutsen, lakens, schorten, vrouwenhemden, 
etc. 
Of zij vóór Emont's overlijden ook al hiermee doende was, is mij 
niet bekend. 
(Gemeentearchief Weesp, Bartholomeus Gasthuis, Inv.Nr.94.) 
  
Christina Jacoba Spruijt was ook officiëel aangesteld als 
turfvulster. 
Na haar overlijden gaat dat ambt over op  haar schoondochter Anna 
Linden. 
  
" Burgemeesteren en Regeerders der Steede Weesp hebben, vermits het  
overlijden van Christina Spruijt, wed. Emond Stuart, in desselfs 
plaats  
tot turfvulster binnen deese Stad aengestelt, gelijk haar Ed.Agtb. 
aanstellen bij dese, de Persoon van Anna Linden, huijsvrouw van 
Johannes Stuard, en dat op sodanige Tractemente en Emolumenten als 
daar op bereijds zijn gestelt, of nog te stellen, mits doende den 
gewoonlijken eed, alsmeede den Eed op de Constitutie der Hooge 
Regeering en't Erfstands ouderschap ingevolge de resolutie van haar 



Ed.Gr.Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland in dato 
15 Febr.1788. 
Gedaan opt Stadthuijs te Weesp den 22 November 1788 
In kennisse van mij 
[w.g.] Jan van Marken 
  
Anna Linden heeft den gewoonlijken Eed alsmede den Eed op de 
Constitutie der Hooge Regeering in handen van de President Burgem'r 
Peelen afgelegt, en het amptgelt ter zomma van ƒ 3,- betaalt." 
(Gemeentearchief Weesp, Register van Officianten der Gemeente 
Weesp, Inv.Nr.B 42 folio 66 recto.) 
  
Toelichting: de turf werd los aangevoerd in schepen, op de kade gelost en dan in 
manden gedaan (de prijs van de turf werd ook berekend per mand). Dit deden de 
vrouwen. Vervolgens waren er mannelijke turfdragers die de manden naar de huizen 
van de kopers droegen.  
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