
 

 
N.N.A.Weesp I, Inv.Nr.8, Acte Nr.?, dd 31-08-1848
 
In den jare achttienhonderd acht en veertig den een en dertigsten Augustus zijn voor 
mij Alexander Cornelis Papegaaij, Notaris in het Arrondissement Amsterdam ter 
standplaats Weesp in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen: 
 

1e Johannes Stuart, schilder, woonachtig te Diemerbrug, ter ener, 
2e Christiaan Stuart, aanspreker, wonende te Amsterdam, Vinkenstraat n� 3 ter 

tweeder, 
3e Anna Sabina Stuart, huisvrouw van en geadsisteerd met Bart Beutick, 

wijnkoopersknecht, wonende te Amsterdam, derde Egelantiersdwarsstraat n° 3, ter 
derder, 

4e Simon Frederik Stuart, metselaar, wonende te Amsterdam, Kerkstraat bij de 
Leidschegracht n° 237 onder, ter vierder, 

5e Trijntje Stuart, gehuwd met en ten deze geadsisteerd door Gerrit Albert Buter, 
kuiper, wonende in Haarlem in de Klerksteeg ter vijfder. 

 
Dewelke bij deze tegenwoordige acte verklaren gezamenlijk te constitueren hunnen 
broeder en zwager Pieter Stuart, metselaar, wonende te Amsterdam op de 
Cingel/Appelmarkt numero 70. Generalijk en specialijk om hunnen personen te 
representeren en namens hen te handelen en ageren in, bij en terzake de 
boedelgemeenschap die er heeft bestaan tusschen hunnen vader Christiaan Stuart, 
in leven schilder, gewoond hebbende ter Nieuwstad in het huis gemerkt met numero 
506, en aldaar den zes en twintigsten dezer maand Augustus overleden, en hunnen 
moeder, Lubbertje Schetters, in de nalatenschap van genoemde derzelver vader, te 
concurreren en tot stand te brengen de boedelbeschrijving, daarbij verklaringen aan te 
nemen of die te refuseren en ook namens de constituanten te doen speciaal te 
erkennen het verschuldigde aan de gemeenschap en wel voor de constituant ter 
eener ter somma van acht en zestig gulden en vijf en zestig cents, voor die ter 
tweeder à zes gulden, voor die ter derder à zestig gulden, voor die ter vierder à acht 
gulden, voor die ter vijfder ter somma van zeven en veertig guldens, schatters en 
deskundigen te benoemen, visie en lecture van stukken te nemen, rekeningen na te 
zien, verantwoordingen op te nemen, goed te keuren of te betwisten, de batige saldo's 
over te nemen en de nadeelige te voldoen, voor alle regters en regtbanken te 
verschijnen, procedures te entameren, vonnissen te verzoeken, die ter executie te 
doen leggen of in derzelver te berusten zonder in hooger beroep te komen, voor alle 
ontvangsten te kwijten en teekenen, de boedel en nalatenschap mede te vereffenen, 
tot schifting, scheiding en deeling, de vaste goederen bestaande in het perceel ter 
Nieuwstad te Weesp geteekend Numero 506, kadaster Sectie A nummero 770, 
bekend, en perceel in de Breestraat te Weesp numero 582, bekend kadaster Sectie A 
onder nummers 742, 740 en een klein gedeelte van 748, beiden tot de 
boedelgemeenschap en nalatenschap behoorende en aanwezig tegen een 
gezamenlijke tot de waarde van dertienhonderd guldens gebragt te mogen 
toebedeelen aan de voornoemde weduwe, en in eigendom afstaanden en leveren alle 
vereischte acten en instrumenten aan te gaan te teekenen en passeeren, domicilium 
te kiezen en generalijk terzake vermeld aldatgene verders te doen en verrigten wat 
noodig zijn en vereischt worden zal, en de constituanten zelven present zijnde zouden 
kunnen, mogen en moeten doen, ofschoon ten deze niet afzonderlijk genoemd, 
houdende zulks nogthans voor ten dien geïnsereerd, willende daarbij ook verstaan 
hebben het verlenen van décharge, het aanstaan en overnemen van ieders toe- en 



 

aanbedeelen, en het toewijzen van ieders erfportie, alles met en onder het geven en 
nemen van quitantie, instaan voor namaning met vrijwaring, zooals regt en bij 
boedelscheiding gebruikelijk is, en dit alles met de magt van substitutie onder belofte 
van approbatie en ratificatie, mitsgaders verband 
als volgens de wet.  
Waarvan Acte. Gedaan en verleden ten sterfhuize voormeld, in tegenwoordigheid van 
Pieter Swankhuisen en Teunis van Breevoort, beiden werklieden en te Weesp 
woonachtig, als getuigen, die zowel als de verschenen personen aan mij Notaris 
bekend zijn en benevens denzelven met mij Notaris deze, welke in het oorspronkelijke 
wordt uitgeleverd, na gedane voorlezing hebben onderteekend. 
 
[Randschrift: Deze door den lasthebber voor echt erkend in tegenwoordigheid van mij 
Notaris en getuigen en ten blijke daarvan door ons allen geteekend binnen Weesp den 
derden September achttienhoonderd acht en veertig. 
w.g. Pr.Stuart, P.Swankhuisen, T.van Breevoort, A.C.Papegaaij, notaris.] 
 
w.g. Joh. Stuart S.F.Stuart 
 C.Stuart T. Stuart 
 A.S.Stuart G.A.Buter. 
 B.Beutick  
 P.Swankhuisen  
 T.van Breevoort  
 A.C.Papegaaij  
 
Geregistreerd te Weesp den vierden September 1800 acht en veertig, del vijf en 
veertig, folio vier en zeventig recto, vak een, houdende één blad, geen renvooi. 
Ontvangen met de verhooging een gulden tien en een halve cents als regt. 
 
 De Ontvanger 
 w.g. de Metz. 
 
 
 
 

Onderzoek/transcriptie: E.J. Stuart 
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