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N.N.A.Weesp I, Inv.Nr.8, Acte Nr.501, dd 10-09-1848. 
 
Boedelbeschrijving
 
In den jare achttienhonderd acht en veertig den tienden September des 
voormiddags te tien uren. Heb ik Alexander Cornelis Papegaaij, notaris in 
het arrondissement Amsterdam ter standplaats Weesp, in tegenwoordigheid van 
de na te noemen getuigen, 
Mij vervoegd ter Nieuwstad te Weesp in het huis gemerkt met numero 506, 
bewoond en in gebruik geweest bij Christiaan Stuart, in leven meester-
schilder en aldaar den zes en twintigsten Augustus jongstleden overleden. 
En zulks ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: 
1e: Lubbertje Schetter, weduwe Christiaan Stuart, de schildersaffaire 
voerende, ten sterfhuize evengemeld wonende, eerstens in privé als met 
gemelden haren man zonder eenig huwelijkscontract te hebben aangegaan, alzoo 
in gemeenschap van goederen volgens de Wet onder de nieuwe wetgeving gehuwd, 
en ten anderen als bij testament van dezelven haren man, op de zeventien den 
Augustus jongstleden voor den ondergeteekenden notaris en getuigen 
gepasseerd zijnde, geregistreerde geïnstitueerd tot deszelfs erfgename over 
al hetgeen waarover hem de beschikking vrijstond, en waarbij tevens is 
aangesteld tot uitvoerster van hetzelve testament, en om zijn inboedel te 
beredden en tot effenheid te brengen. 
2e: van Johannes Stuart, schilder, woonachtig te Diemerbrug, ten deze 
vertegenwoordigd door Pieter Stuart, metselaar, woonachtig te Amsterdam op 
den Cingel/Appelmarkt in het huis gemerkt met nummer 70, bij en krachtens 
Acte van Volmagt op den een en dertigsten Augustus jongstleden te Weesp voor 
ons Notaris en getuigen gepasseerd zijnde geregistreerd, dewelke na door den 
geconstitueerde in tegenwoordigheid van mij Notaris en getuigen voor echt te 
zijn erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend en met het zegel van 
mij notaris aan den tegenwoordigen acte is geannexeerd om onder de Minute te 
blijven berusten. 
3e: van Christiaan Stuart, aanspreker, woonachtig te Amsterdam in den 
Vinkenstraat, in het huis gemerkt met numero drie, ten deze vertegenwoordigd 
door evengemelde en omschrevene Acte van Volmagt, waartoe werd gerefereerd. 
4e: Pieter Stuart emd, voor zich zelven  , evengeno
5e: Jacobus Johannes Stuart, metselaar, woonachtig te Weesp op den 
Achtergracht, in het huis gemerkt met numero 560.  
6e: van Willem Stuart, metselaar, te Amsterdam in de Dijkstraat 22. 
7e: van Anna Sabina Stuart, huisvrouw van en geadsisteerd met Bart Beutick, 
wijnkoopersknegt, wonende te Amsterdam, derde Egelantiersdwarsstraat in het  
 
p.2. 
 
huis gemerkt met numero 2, ten deze vertegenwoordigd door evengemelde Pie- 
ter Stuart, als daartoe door den echtelieden gemagtigd bij evengemelde en 
omschreeven Acte van Volmagt, waartoe wordt gerefereerd. 
8e: van Simon Frederik Stuart, metselaar,wonende te Amsterdam, in de 
Kerkstraat bij de Leidschegracht, numero 237 onder, en ten deze 
vertegenwoordigd door evengenoemde Pieter Stuart, als daartoe gemagtigd bij 
evengeme ven Acte van Volmagt, waartoe wordt lde en omschree gerefereerd. 
9e: van Trijntje Stuart, huisvrouw van en geadsisteerd met Gerrit Albert 
Buter, kuiper, wonende te Haarlem in de Klerksteeg. ten deze vertegen-
woordigd door evengenoemde Pieter Stuart, als daartoe door dezelve 
echtelieden gemagtigd bij evenvermelde en omschreeven Acte van Volmagt 
waartoe wordt gerefereerd. 
10e: van Hendrik Stuart, schilder, ten sterfhuize inwonende. 
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11e: van Cornelia Stuart, huisvrouw van en geadsisteerd met Gerrit Prent, 
metselaar te Weesp, in de Klaaslistigesteeg in het huis gemerkt met 73D 
wonende. 
12e: van Maria Stuart, meerderjarig, ongehuwd en buiten beroep, ten 
sterfhuize meergemeld wonende.  
Welke gemelde Johannes Stuart, Christiaan Stuart, Pieter Stuart, Jacobis 
Johannes Stuart, Willem Stuart, Anna Sabina Stuart, Simon Frederik Stuart, 
Trijntje Stuart, Hendrik Stuart, Cornelia Stuart en Maria Stuart zijn de 
eenige nagelatene kinderen en descendenten van opgemelde Christiaan Stuart 
uit diens huwelijk met meergemelde Lubbertje Schetters gesproten, bij 
versterf ingevolge de Wet en ten evengemelde Lubbertje Schetters krachtens 
opgemmeld testament en alzoo gezamenlijk allen bevoegden, bekwaam, 
rechtsgedragen als erfgenamen van denzelven vader en echtgenoot meergemelden 
overleden Christiaan Stuart.  
En zal de aanwijzing en oplevering der goederen en hetgeen tot de boedel 
verder behoort geschieden door gemelde Lubbertje Schetters, weduwe 
Christiaan Stuart, als sedert het overlijden onder haar berusting geweest.- 
Terwijl de waardering der daaraan onderworpen objecten zal geschieden door 
den daartoe door partijen als deskundig verkozen Christiaan Scharff, 
boedelschikker, woonachtig te Weesp in de Bovenslijkstraat in het huis 
gemerkt met numero 210, en die, mede-verschijnende, beloofde onder offerte 
van eede deemoedig, dat hij de aanzijn dier alle onderworpene roerende 
goederen aangemeld naar zijne beste kennisse en wetenschap en naar derzelver 
oprechte waarde zoude waarderen. 
En hebben alle de ten deze verschenen personen benevens de ten deze 
tegenwoordige getuigen Pieter Swankhuisen en Teunis van Breevoort, beiden 
werklieden en te Weesp woonachtig, die zowel als de verschenen personen mij 
Notaris bekend zijn, met mij Notaris alhier, na gedane voorleezing, 
onderteekend om te strekken tot hoofd van dezer inventaris.  
w.g. C.Scharff      Wed. C.Stuart 
 P.Swankhuisen  J.J.Stuart        W.Stuart 
 T.v.Breevoort  C.Stuart          G.Prent 
                                      Pr.Stuart 
                                      H.Stuart 
                                      M.Stuart 
     A.C.Papegaaij 
            Notaris. 
 
Dit gedaan zijnde is men overgegaan tot inventarisatie in maniere 
navolgende: Op de vliering van het huis niets  
p.3. 
 
voorhanden.  
Op de zolder van het huis  
Op het kamertje ter regter zijde
Een bed, peluw en nog een peluw, twee hoofdkussens 
een wollen en een katoenen deken. 
waardig geschat op zestien guldens                     ƒ  16,- 
Een ladetafel op twee gulden vijftig cents                    2,50 
waarin men vond.... 
Twee wollen dekens zes guldens                                6,00 
Een klaptafeltje, twintig cents                               0,20 
Twee glasgordijnen en twee dito kastgordijnen  
en wol, vijftig cents                                         0,50 
Een spiegeltje en een schilderijtje, twintig cents            0,20 
 
In het kamertje ter linkerzijde
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Een bed, peluw, twee hoofdkussens en een katoenen, 
een wollen deken en twee bedlakens op twaalf gul- 
dens             12,00 
Verder op de zolder
Twee stoelen op vijftig cents                                 0,50 
Een bed, een peluw en vier kussens, twintig gulden           20,00 
een kolenkagchel op een gulden en vijftig cents               1,50 
een ledige kist en eenig divers houtwerk, met een 
ladder op een gulden dertig cents                             1,30 
Zeven kleden geraken op een gulden                            1,00 
Een partij gekloofd brandhout op vijf guldens                 5,00 
Een statenbijbel met koperen hoeken en sluiting 
en lezenaar op zeven guldens                                  7,00 
Een wollen deken en een bedkussen op vier guldens             4,00 
een vuurmand, klederbakken en eenige rommeling 
op zestig cent                                                0,60 
eenpartij mansbovenklederen tezamen op twin- 
tig gulden.  20,00 
In de zijdkamer van het huis
Een ophaal glasgordijn en dito gordijntjes 
op twee guldens             2,00 
Een inlandsch vloerkleed en karpet op drie gulden             3,00 
Een spiegel en vier schilderijen met vergulde lijsten 
op vijf gulden                                                5,00 
Zes stoelen met matten zittingen op drie gulden               3,00 
Een gladhouten inschuiftafel met waschdoek op 
twee gulden vijftig cents                                     2,50 
 
Op het vaste hoekbuffet
Twee pronkkoppen en een kommetje zestig cent                  0,60 
In hetzelve op de bovenste plank
Twee gelakte koffijkannetjes, twee dito presenteer- 
kommetjes, een theetrekstoofje vijf kelken, zes 
bordjes, een zwart theeservies van vier stuks, en een 
gladhout horlogekastje, tezamen op vijf guldens 
vijf en zeventig cent                                         5,75 
Op de tweede plank
Drie gelakte blaadjes, een dito muntenbakje met 
stalen punten, een gelakte koffijkan, dito tabaks- 
doos, gladhouten theekistje, tinnen kandelaar, 
twee bordjes, drie bierglazen, en twee fleschjes en 
een theeservies van vier stuks met twaalf koppen 
en twaalf schotels, tezamen op acht guldens 
en dertig cent                                                8,30 
Op de derde plank
Negen bordjes, vier schaaltjes. gladhouten messen- 
bak, een boek, en een blikken trommeltje, tezamen 
op twee gulden tien cents,                                    2,10 
In de onderste kast van dat hoekbuffet
Twee gelakte theebladen, een tafellamp met bal- 
lon, een tinnen kamerpot, en delfts kaststel 
van vijf stuks tezamen op vier gulden zestig cents            4,60 
Een blikken theestoof met koperen ketel, een gul- 
den tien cents,                                              1,10 
Een katoenen parapluie vijf en twintig cents,                 0,25 
Een geschilderd kabinet met drie kasten op  
vijf gulden,                                                  5,00 
In hetzelve 
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Een partij vrouwen onder- en bovenklederen 
ineens geschat op tien gulden                                10,00 
In de achterkamer van het huijs
Twee katoenen glasgordijnen en twee ondergordijn- 
tjes op zestig cents,  0,60 
Een spiegel in vergulde lijst en een dito in bruine 
lijst en een schilderij, tezamen op vijf gulden tien 
cents,              5,10 
Zeven stoelen en een fauteuil, twee gulden vijf en zeventig 
cents,                                                        2,75 
                                                       ------------ 
                                      transport          161,05 
 
p.4. 
 
                                          per transport      161,05 
Een eikenhouten schrijftafel met laden  
op twee guldens                                               2,00 
Op een vaste kast naast de schoorsteen
Twee trekpotjes en drie kommetjes dertig cent,                0,30 
In de kast
Eennig divers wit aardewerk, een blikken thee- 
trekstoofje, en dito olijkannetje, een tinnen col- 
lecteschaal, blikken trechter en dito tabaksdoos, 
twee fleschjes, drie glazen en eenige boeken, tezam- 
en op een gulden negentig cent,                               1,90 
Een vriese hangklok in geschilderde kast op 
acht gulden                                                   8,00 
Een gebruineerde eikenhouten chiffonière 
met zes laden op achttien gulden                             18,00 
Op dezelve chiffonière
Een gladhouten theekistje een gelakt theeblad, 
zes kopjes en zes schoteltjes, spoelkom en melk- 
kan en twee pronkkoppen, tezamen op een gulden 
veertig cent,                                                 1,40 
In de laden derzelver chiffonière
Vier katoenen bedsloopen op een gulden                        1,00 
de overige daarin zich bevindende goederen behooren 
aan Maria Stuart 
Verder in het vertrek
Een blikken geschilderde trommel, 
tabakspot, vier kommetjes, schoorsteenstuk 
en eenige lappen vloerkleed, tezamen op een 
gulden zestig cent,                                           1,60 
In de schilderswinkel
Alle de tot de affaire behoorende gereedschap- 
pen als verfvaten, doozen, potten kruiken, ton- 
netjes, kwasten, scha;en met balansen en ge- 
wichten, ladders, trappen, schragen, banken, fles- 
schen, resteeren, steenen # enzovoorts teza- 
men op twintig gulden                                        20,00 
 
#: glazen kast en tafels, de bijvoeging der woorden 
 "glazen kast en tafels" in de zes en dertigste regel  
dezer bladzijde goedgekeurd. w.g. parafen 
 
de diverse voorhandene drooge- en natte verf- 
waren, oliën en vernissen, gesneeden en ongesneede 
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glazen, tezamen op zeventig gulden                           70,00 
Op de plaats 
Eenig divers houtwerk, droogrek, steenen, twee em- 
mers, rommeling en aardewerk, tezamen op zes 
gulden                                                        6,00 
 
In het achterhuisje
Een klaptafeltje, twee stoelen en een fau- 
teuil, twee stoven, twee theeblaadjes, een zwavel- 
stokbakje en schrijf dito 
koperen koffijkan, eenig divers wit aardewerk, 
vijf messen, tezamen op vijf gulden en vijftig cents,         5,50 
Verder aldaar
Twee stoelen,  een klaptafeltje, een kastje, 
een koffijmolen, koperen lamp, dito glazenwas- 
spuit, dito schuimspaan, een dito strijkijzer, 
een dito waterketel, een ijzeren kookpot en dito 
, nog een ijzeren kookpot, een dito koekepan,  
dito haardketting, ...... tinnen tabakskom- 
voortje, ijzeren haardijzer, dito blaaspijp, en vuur- 
tang, een spiegel, en twee schilderijen, eenig 
divers hout- en aardewerk, ijzeren doofpot, 
en koperen scheerketeltje, tezamen op tien 
gulden vijf en zeventig cents,                               10,75 
Boven op het zoldertje
Eenig divers ijzer, verf , lood, timmermans- 
gereedschappen, vogelkooijen, een kist, en divers 
houtwerk, tezamen op vier gulden,             4,00 
In het huisje met stalling
Twee varkens, tezamen op zestig gulden,                      60,00 
twee waschtobben, een schaafbank, eenig 
divers timmermans- en metselaarsgereed- 
schappen, spoelingvaten, en -kuipen, twee 
emmers en een partij houtwerk, en een partij di- 
verse steenen, tezamen op veertien gulden                    14,00 
Boven op de twee zolders en de vliering 
van hetzelve huisje
Dvers houtwerk en ijzeren hoepels, tezamen 
op tien guldens,                                             10,- 
 
Terug in het woonhuis gekomen het voorhanden 
goud- en zilverwerk. 
Een paar gouden oorbelletjes, met dito hand- 
ring, tezamen voetstoots geschat op zes gulden                6,00 
Een zilveren tabaksdoos, voetstoots op 
tien gulden,            10,00 
Een zilveren zakhorologie met dito ketting 
                                                           ---------- + 
                                          transporteren     411,50   
 
 
p.5. 
                                                                  
                                          transport         411,50 
en dito signet, tezamen voetstoots op negen 
guldens,             9,00 
Een paar zilveren schoengespen, voetstoots op 
zes gulden,                                                   6,00 
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Een paar zilveren broek- of kniegespen, voet- 
stoots op vier gulden,                                        4,00 
Een zilveren knipje voetstoots op twee gulden 
vijftig cents                                                 2,50 
    -----,---- + 
Bedragende het gewaardeerde tezamen 
de somma van vierhonderd drie en dertig 
guldens,           ƒ 433,00 
En alsnu niets meerder voorhanden zijnde voor waarde- 
ring vatbaar, zoo heeft de genoemde deskundige, als  
hiermede zijne waardering ten einde gebracht hebbende, 
na gedane voorlezing alhier geteekend. 
w.g.            J.Scharff 
 
-------------------------------------------------- 
 
Vervolgens voortgegaan zijnde met inventariseren 
zoo komt eerstelijks: 
de kontanten op het overlijden voorhanden hebben in diver- 
se speciën bedragen een somma van honderd negen en vijf- 
tig gulden vijftig cents, 
Nog ontvangen  met de turf- en koorndragers bus- 
se te Weesp de somma van twintig gulden twin- 
tig cents, 
Totaal honderd negen en zeventig gulden zeven- 
tig cent,           179,70 
Begrafeniskosten 
De begrafeniskosten met de huur van het graf op de be- 
graafplaats beloopen de somma van negen en twintig gul- 
den vijftig cents                                            29,50 
Aan de timmerlieden Bellaar Reinink en Vastwijk te Weesp  
voor de doodkist de somma van acht gulden                     8,00 
Totaal zeven en dertig gulden vijftig cents                  37,50 
 
Schulden en lasten der boedel
Wegens personele belasting over het tegenwoordige dienst- 
jaar twaalf gulden zes en dertig cents                       12,36 
Wegens patentregt over idem vier gulden 
zeventien cents             4,17 
Aan van Dura en van Stevens, loodwitmakers 
te Rotterdam veertien gulden dertig cents                    14,30 
Aan Snellen en Grebe. verkoopers te Rotterdam, 
negen en twintig gulden een en negentig                      29,91 
Aan S.en A.Jacobs Azn, verfkoopers te Zwolle, per 
resto vijftien gulden zestien cents                          15,16 
Aan Erven Theo's Solling en Co. te Rotterdam, lood- 
witmakerij, acht en dertig gulden negen en zeven- 
tig cents              38,79 
Tezamen beloopende honderd veertien                        --------- + 
guldens negen en zestig cents                          ƒ 114,69 
 
Dan van diversen te goede terzake de affaire. 
Van Holman Junior een gulden vijftien cents                   1,15 
Van Holman Senior twee en tachtig en een halve cents          0,825 
Van A.A.van Bruggen/De Kuip twee guldens 
een en dertig en een halve cents                              2,315 
Van C.P.van Asselt dertig gulden vier entwintig cents                
    30,24 
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Van de weduwe Groeneveld acht gulden  
twee en vijftig en een halve cent                             8,525 
Van Jan Schrijver te Weespercarspel zeven gul- 
den zeven en vijftig cents                                    7,57 
Over dezen jare achttienhonderd acht en veertig 
Van Jan Wiggers te Weesp twee en zeventig cents               0,72 
Van Mejuffrouw Weduwe Jan Vastwijk twee 
gulden zeven en vijftig en een halve cent                     2,575 
Van de Heer Oosthuizen te Amsterdam 
een en tachtig gulden vijf en negentig cents 
en een halve                                                 81,955 
Van de Weduwe R.Groeneveld te Weesp zes gulden 
                                                                            
                          ---------------------- 
                           transporteren                    ƒ 135,875 
 
p.6. 
 
                           transport                        ƒ 135,875  
een en veertig cents                                          6,41 
Van den Heer Curau te Weespercarspel een 
gulden veertig cents                                          1,40 
Van J.Beuker te Weesp twee gulden vijf en 
zeventig cents                                                2,75 
Van Juffrouw Marlijn te Weesp achttien cents                  0,18 
Van H.van Bruggen te Weesp vier en veertig en 
een halve cent                                                0,445 
Van Mevrouw de Weduwe Pol te Weespercars- 
pel zeven en zeventig gulden vijftig cents                   77,50 
Van de Heer W.Vastwijk te Weesp negen gul- 
den twee en zeventig en een halve cent                        9,725 
Van de Heer Lingius te Weesp vijf en veertig 
gulden negen en tachtig cents                                45,89 
Van Schipper d.Koopmanschap te Weesper- 
carspel vier gulden een en dertig cent                        4,31 
Van Mevrouw Weduwe Wiggers een gulden 
vijf en dertig cents                                          1,35 
Van Dirk Bree te Weespercarspel vijf en ze- 
ventig cents                                                  0,75 
Van Hendrik Boekweg te Weesp drie gulden 
vijf en twintig cents                                         3,25 
Van den Heer Snijders te Weesp twee gulden 
veertig cents                                                 2,40 
Van KLaas Proosdij te Weesp een gulden acht 
cents                                                         1,08 
Van Mevrouw de Weduwe Mate zestien gul- 
den eene cent                                               16,01 
Van de Heer van Velsen te Weesp een gulden 
veertig cents                                                1,40 
Van de Heer Noo te Weesp tien gulden een en 
negentig cents                                               10,91 
Van de Heer Gudde te Weesp zes gulden zes 
en vijftig cents                                             6,56 
Van de Heer Vollenhoven te Weesp drie en 
negentig cents                                                0,93 
Van de Heer Sister te Weespercarspel een 
gulden veertig cents                                          1,40 
Van de Heer Jacobus Heijdanus te Weesp 
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twee gulden vijftien cents                                    2,15 
Van C.Hogervorst te Weespercarspel acht 
gulden negen en veertig en een halve cent                     8,495 
H.van Vlies te Weespercarspel dertien gulden 
vijf en negentig cents                                       13,95 
Heer Jan Seldie van Weespercarspel twin- 
tig gulden en een halve cent                                 20,005 
Van Brunt te Weesp vijf gulden vijf en 
veertig en een halve cent                                     5,455 
Van J.Stuart te Weesp een gulden zes en 
negentig cent                                                 1,96 
Heer van Wiel te Weespercarspel vier guldens 
drie en zeventig cents                                        4,73 
Van A.de Bund te Weesp drie gulden een  
en dertig cents                                               3,31 
Van van Asselt te Weesp drie gulden twee 
en negentig en een halve cent                                 3,925 
Van Juffrouwe Thuret te Amsterdam 
twaalf gulden twaalf en een halve cent                       12,125 
Van van Maanen te Weesp vijf en negentig cents                0,95 
Van de Weduwe Achterberg te Weespercars- 
pel twee gulden zes en zeventig cents                         2,76 
Van Jurrie van Gijn te Weesp negen en tach- 
tig en een halve cent                                         0,895 
Van Holsman te Weesp twee en zestig en 
een halve cent                                                0,625 
Van Jan Stuijver te Weespercarspel een 
gulden twintig cents                                          1,20 
Van den Heer Bekking te Weesp drie gulden 
zes en twintig en een halve cents                             3,265 
Van de Satd Weesp vier en twintig gul- 
den zeven en negentig cents                                  24,97 
Tezamen beloopende de somma van vierhon-                  ----------------- 
derd drie en vijftig guldens drie cents                   ƒ  453,03 
 
Nog aangeteekend gevonden ten lasten 
Van Pieter Stuart de somma van vijftig guldens           50,00 
Van Johannes Stuart ter somma van acht 
en zestig guldens vijf en zestig cents                       68,65 
                                                                            
                                                      ----------------- 
                                 transporteren       ƒ  118,65 
 
p.7. 
 
                              per transport               ƒ  118,65  
van Christiaan Stuart zes guldens                             6,00 
van Fredrik Stuart acht guldens                               8,00 
van Gerrit Prent acht guldens                                 8,00 
van Bart Beutick zestig gulden                               60,00 
van Albert Buter zeven en veertig guldens                    47,00 
                                                     ----------------- 
Tezamen bedragende twee honderd ze- 
ven en veertig guldens vijf en zestig cents                ƒ  247,65 
Verder nog ten kwade hiervoor geommitteerd op te geven: 
Aan den Medicinae Docter Epkema te Weesp twaalf gul- 
dens tachtig cents                                          12,80 
Aan den Apothecar Lingius te Weesp zes- 
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tien guldens                                                 16,00 
Aan afvertentiekosten in de couranten 
enzovoorts zes gulden vijf en zeventig cents                  6,75 
                                                      ------------------ 
Totaal vijf en dertig gulden vijf en vijftig cents           35,55 
En komen de kosten der beredding der 
Boedel en Nalatenschap pro Memorie                    ================== 
 
Wijders is tot dezen boedel behoorende: 
1°: Een huis en erve met annex huisje, open plaats met huisje en stalling, 
geteekend met numero 506, thans gebezigd en geappropriëerd tot eene 
schilderswinkel, staande en liggende binnen Weesp in de Nieuwstad en aldaar 
belend tusschen de eigendommen  
van de Erven de Kuister en van Anthonie de Bendt, met een uit- en ingang in 
de Klaaslistigesteeg door en met het huisje met stalling tot dit perceel 
behoorende, 
op den kadastralen perceelsgewijze legegr der Gemeente Weesp voorkomende in 
Sectie A onder numero 770. 
Waarvan bij Christiaan Stuart den eigendom is bekomen bij acte van koop en 
transport den zesden Julij achttienhonderd twee en veertig voor den 
ondergeteekenden Notaris in presentie van getuigen gepasseerd en den vijfden 
September derzelven jaar ter kan- 
tore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam in deel honderd zeven 
numero zes overgeschreven. Welk perceel is in eigen gebruik geweest. 
2° Een woonhuis met werkplaats vroeger schil;derswinkel, thans wagenmakerij 
en een schuur daarachter, geteekend met numero 582, staande en gelegen aan 
de noordzijde van de Breestraat met een uitgang naar dezelve Breestraat 
terzijde van het perceel en een uitgang naar de Achtergracht, op den 
perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Weesp voorkomende in Sectie 
A, onder nummer 742, 740 en een klein gedeelte van 748.  
Waarvan bij Christiaan Stuart den eigendom is bekomen in publieke veiling 
gehouden te Weesp den tienden April achttienhondred zeven en veertig voor 
den Notaris Dirk van der Horst en getuigen blijkens proces-verbaal daarvan 
op dien datum uitgebragt, zijnde geregistreeerd en den twee en twintigsten 
Mei derzelver jaar ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam 
in deel tweehonderd vijf en twintig numero een en twintig overgeschreven. 
Welk perceel aan Adriaan van Zijtveld is verhuurd tegen vijf en zestig 
guldens 's jaars, waarop nog negen guldens vijf en zeventig cents is tegoed, 
van het op Augustus jongstleden verschenen termijn, welke om uit hoofde van 
het onvermogen van den huurder niet zal zijn te recouvreren dus alhier 
alleen voor Memorie wordt uitgebragt. 
Papieren van Consideratie. 
Het afschrift van het in den hoofde dezes gemelde testament waarbij 
Christiaan Stuart zijn huisvrouw heeft geïnstitueerd tot denzelfs erfgenaam  
 
p.8. 
 
over het beschikbaar gedeelte met bepaling, dat zij, Lubbertje Schetter, de 
voorschreven perceelen staande en gelegen ter Nieuwstad te Weesp numero 770 
, en in de Breedstraat te Weesp staande en gelegen kadaster Sectie A onder 
numero 742, 740, en een klein gedeelte van 748, daarbij breeder vermeld bij 
de verdeeling der gemeenschap en nalatenschap zal worden aangestaan en aan 
derzelver ter voldoening van of verrekening met hetgeen haar mogt compe-
teeren, zal worden toegescheiden, aanbedeeld of op welke wijze ook in 
eigendom zal worden overgedragen of bevestigd. 
En alsnu niets meerder te beschrijven zijnde wat op deze boedelbeschrijving 
behoorde voor te komen, zoo heeft de Rendante Lubbertje Schetter, weduwe 
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Christiaan Stuart op de requisitie van mij Notaris de vereischten eed 
volgens de Wet afgelegd van niets te hebben verzwegen, achtergehouden, 
verduisterd, weg of weerloos te hebben gemaakt, of te weten of gezien te 
hebben, dat iets verzwegen, verduisterd, achtergehouden, weg of weerloos 
gemaakt is, wat op dezen boedelbeschrijving behoorde en moest voorkomen, 
met reservering harerzijds om zoo iets mogt vorenkomen dat alsdan nader op 
te geven. 
En wordt zij Lubbertje Schetter, weduwe Christiaan Stuart, verzocht zich  
met de bewaring en bewaarneming van het bij deze boedelbeschrijving 
voorkomende te belasten, die zulks verklaarde te zullen doen met aanneming 
van de belofte al hetzelve te zullen voldoen, 
opleggen en betalen wanneer en aan wien zulks behoren zal. 
En is tot opmaking en beschrijving mitsgaders verbalisering van al het 
voorschreven gevaceerd tot de klokke vier uren der na den middags ter 
plaatse voorschreven. 
Waarna alle de ten deze verschenen personen in den hoofde dezes gemeld, 
benevens deselve daarbij gemelde getuigen mitsgaders mij Notaris, met 
uitzondering van de deskundige, alhier na gedane voorleezing hebben 
geteekend, waarmede deze boedel- 
beschrijving is gesloten. 
 
w.g. Wed.C.Stuart 
 Pr.Stuart     J.J.Stuart   W.Stuart   H.Stuart  C.Stuart G.Prent 
 M.Stuart 
 P.Swankhuisen          T.van Breevoort           A.C.Papegaaij.        
      notaris 
 
Geregistreerd te Weesp den dertienden September 1848, deel vijf en veertig, 
folio zes en veertig recto, vak twee tot acht, houdende vier bladen geen 
renvooijen. 
Ontvangen voor regt vijf gulden tachtig cent, met de 38 opcenten acht gulden 
en een halve cent. 
                        De Ontvanger, w.g. de Metz. 
 
====================================================================== 
 
Geannexeerde procuratie (= nna-wsp.007) 
 
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 
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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  
p.2. 
 
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 
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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 
http://genealogie.beun.net 

 
 
 


