
Arrondissements-Rechtbank Amsterdam, Civiele Zaken, Rekesten. 
Inventariscode :  198 
Inventarisnummer: 3500 
1878, Nr.135 
---------------------------------------------------------------- 
In handen van den Heer  
Officier van Justitie 
Amsterdam, den 30 Maart 1878 
w.g. [onleesbaar] 
 
Aan den Arrondissements-Regtbank te Amsterdam 
 
Geven eerbiedig te kennen; 

1. Hendrik Stuart, Meester-schilder 
2. Maria Stuart, meerderjarig, ongehuwd, allen wonende te Weesp, 
3. Christiaan Stuart, aanspreker, wonende te Amsterdam, 
4. Pieter Stuart, steenkoper, wonende te Amsterdam, 
5. Jacobus Johannes Stuart, werkman in een branderij, wonende te Weesp, 
6. Anna Sabina Stuart, weduwe Bart Beutick, zonder beroep, wonende te         

Amsterdam, 
7. Marretje Beutick, huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Gerrit 

Horrenberg, wonende te Amsterdam, en dezelve Gerrit Horrenberg, als in 
huwelijk hebbende genoemde Marretje Beutick, 

8. Anna Catharina Beutick, huisvrouw en ten deze bijgestaan door Hendrik 
 Brouwer, en dezelve als in huwelijk hebbende genoemde Anna Catharina 

Beutick, 
9. Dirk Beutick, timmerman, wonende te Amsterdam, 

10. Trijntje Stuart, huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Gerrit Albert 
Buter, kuiper, wonende te Haarlem en dezelve als in huwelijk hebbende 
genoemde Trijntje Stuart, 

11. Jacobus Stuart, brugwachter, 
12. Antonij Stuart, schilder, 
13. Ariaantje Stuart, meerderjarig, ongehuwd, dienstbode, wonende de drie 

laatstgenoemde te Weesp, 
14. Johannes Stuart, sigarenmaker, wonende te Amsterdam, 
15. Anna Stuart, meerderjarig ongehuwd, dienstbode wonende te Weesp, 
16. Cornelia Stuart, huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Philippus Vlugt, 

timmerman, wonende te Weesp, en laatstgenoemde als in huwelijk hebbende 
genoemde Cornelia Stuart, 

17. Petronella van Schalkwijk, weduwe Simon Frederik Stuart, baker, 
wonende te Amsterdam, zoo voor zich zelf als in betrekking van moeder en 
wettige voogdesse van en over hare nog minderjarige zoon Johannes Stuart,

18. Cornelis Stuart, metselaar, wonende te Amsterdam, 
19. Adriana Stuart, huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Jan 

Scheermeijer, werkman te Amsterdam, en laatstgenoemde als in huwelijk 
hebbende genoemde Adriana Stuart, 

20. Petronella Stuart, huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Albert PLuijm, 
bierbrouwer, wonende te Amsterdam, en laatstgenoemde als in huwelijk 
hebbende dezelve Petronella Stuart, 

21. Ariaantje Veenhof, weduwe Johannes Stuart, zonder beroep, wonende te 
Weesp, 

 

 

 



22. Cornelia Stuart, huisvrouw van  en ten deze bijgestaan door Gerrit Prent, 
Mr-Metselaar, wonende te Weesp, en denzelve als in huwelijk hebbende 
genoemde Cornelia Stuart, 

23. Christina Stuart, weduwe Jacobus Abraham Cos, besteedster, wonende te 
Weesp, zoo voor zich als in betrekking van moeder en wettige voogdesse van 
en over hare vijf bij genoemde haren echtgenoot in huwelijk verwekte en alle 
nog minderjarige kinderen, met namen Neeltje Cos, Femia Jacoba Cos, 
Jacobus Abraham Cos, Christina Luberta Cos, en Abraham Cos, 

24. Maria Hendrica Elisabeth Gerber, zonder beroep, weduwe Willem Stuart, 
thans huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Hendrik Willem Ruwe, 
zonder beroep, wonende onder de gemeente Sloten en laatstgenoemde als in 
huwelijk hebbende genoemde Maria Hendrica Elisabeth Gerber, zoo voor 
zich als in betrekking van moeder en wettige voogdesse van en over haar in 
eerder huwelijk verwekte en nog minderjarige dochter, met name Maria 
Hendrica Elisabeth Stuart, in welke voogdij de vertooneresse voor het aan-
gaan van haar tweede huwelijk door den bevoegden Heer Kantonregter is 
bevestigd met toevoeging van haren tegenwoordigen echtgenoot tot mede- 
voogd over genoemde hare minderjarige, 

25. Christiaan Stuart, metselaar, wonende te Amsterdam in de Lange Niezel, 
 en 

26. Meester Leendert Hendrik Kuhn Junior, practiserend advocaat wonende te 
Amsterdam, in qualiteit als bij beschikking dezer Regtbank van den vijfden 
Februari 1800 acht en zeventig benoemd tot bewindvoerder voor den 
afwezige Christiaan Beutick 

 en 
a. Christiaan Stuart, voornoemd, in qualiteit van toeziende voogd over de als 

door de zeventiende vertooneresse vertegenwoordigde minderjarige 
Johannes Stuart, 

b. Abraham Cos, winkelier en brievenbesteller, wonende te Weesp, in qualiteit 
van toeziende voogd over de door de drie en twinigste en vier en twintigste 
vertooneresse vertegenwoordigde minderjarige kinderen, 

 
Zijnde de respectieve vertooners of die door hen vertegenwoordigde minderjarigen 
en afwezige de eenige nagelatene kinderen en afkomelingen van wijlen Christiaan 
Stuart en mede wijlen Lubbertje Schetters indertijd gewoond en schilders affaire 
uitgeoefend hebbende te Weesp, en alzodanig te zamen de eenige gerechtigden tot 
den gemeenen en nog onverdeelden boedel van de zo even genoemden 
echtelieden; 
Dat blijkens de ten deze overgelegde beschrijving der nalatenschap van genoemde 
Lubbertje Schetters, in leven weduwe Christiaan Stuart, den dertienden Maart 
1800 acht en zeventig door den Notaris Marcus Jan Keiser te Weesp opgemaakt 
en geregistreerd tot dezelve gemeenen boedel onder en mede is toebehoorende  
 
- Een woonhuis en erve met werkplaats en erve daarachter, staande en 

gelegen in de Breedstraat te Weesp  
 Kadaster Sectie A, Nr.742, 740 en 748 gedeeltelijk. 
 
Dat de vertooners tot een vereffening mitsgaders scheiding en verdeeling van 
gemelden gemeenen boedel verlangende over te gaan, daartoe niet anders kunnen 
geraken dan door verkoop van het hierbovengenoemde perceel, vermits blijkens 
overgelegde boedelbeschrijving, met het oog op het groot aantal der daartoe gereg-

 

 

 



tigden en de verschillende ongelijke deelen van elk hunner, eene toescheiding in 
natura ten eenenmale onmogelijk is; 
Redenen waarom de vertooners eerbiedig verzoeken, dat het den Regtbank moge 
behagen, hun verlof te verleenen en te bevelen, dat het voormelde perceel ten 
overstaan van den te Weesp residerende Notaris Marcus Jan Keiser of, bij diens 
ontstentenis een ander daartoe bevoegd ambtenaar en zulks met in achtneming van 
plaatselijke gebruiken en wettelijke formaliteiten in het openbaar worde verkocht. 
Het Welk doende enz.enz.  
 H. Kuhn. 
 procureur. 
-------------------------------------------------------------- 
 
De Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam; 
Gezien het vorenstaand request; 
Gelet op de conclusie van den Officier van Justitie strekkende tot toewijzing van het 
gedaan verzoek; 
Overwegende, dat het gedaan verzoek op zich is gegrond, en dat de ten requeste 
vermelde boedel en nalatenschap niet anders dan door het toestaan van het gedaan 
verzoek tot behoorlijke effenheid en liquiditeit kunnen worden gebracht; 
Gezien artikel 1122 Burgerlijk Wetboek en 691 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering; 
Beveelt, dat het ten requeste in het breder omschreven perceel in het openbaar, met 
inachtneming der plaatselijke gebruiken en bij de wet voorgeschreven formaliteiten, 
ten overstaan van den te Weesp residerende notaris M.J.Keiser of bij ontstentenis 
van dezen door een anderen daartoe bevoegd notaris zal worden verkocht. 
Gedaan door de Rechtbank voornoemd, Eerste Kamer, den eersten April 1800 acht 
en zeventig, tegenwoordig enz. enz.  
 
w.g. H. Meinesz   
 S. Wildschut 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek/transcriptie: E.J. Stuart 
http://genealogie.beun.net 

 

 

 

 


