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N.N.A.Weesp III, Inv.Nr.44, Acte Nr.606, dd 13-03-1878. 
 
Heden den dertienden Maart achttienhonderd acht en zeventig des voormid-
dags elf uur ten sterfhuize van Lubbertje Schetters in leven weduwe Chris-
tiaan Stuart aan de Nieuwstad te Weesp. 
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: 
1.: Hendrik Stuart, meester-schilder, wonende te Weesp 
2.: Maria Stuart, zonder beroep, wonende te Weesp 
3.: Christiaan Stuart, aanspreker, wonende te Amsterdam, in eigen naam en 
als gemachtigde van  
 a. Pieter Stuart, steenkoper, wonende te Amsterdam,  
 b. Jacobus Johannes Stuart, werkman in eene branderij, wonende te Weesp, 
 c. Anna Sabina Stuart, weduwe van Bart Beutick, zonder beroep, wonende te 
 Amsterdam,  
d. Gerrit Horrenberg, suikerwerker, wonende te Amsterdam, als in algeheele 
gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met 
Marretje Beutick,  
e. Hendrik Brouwer, suikerwerker, wonende te Amsterdam, als in algeheele 
gemeenschapvan goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met Anna 
Catharina Beutick,  
 f. Dirk Beutick, timmerman, wonende te Amsterdam,  
 g. Gerrit Albert Buter, kuiper, wonende te Haarlem, als in algeheele 
gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met 
Trijntje Stuart,  
 h. Jacobus Stuart  brugwachter wonende te Weesp,  ,
 i. Anthonij Stuart, schilder, wonende te Weesp,  
 j. Ariaantje Stuart, dienstbode, wonende aldaar,  
 k.Johannes Stuart, cigarenmaker, wonende te Amsterdam,  
 l. Anna Stuart, dienstbode, wonende te Weesp,  

  m. Philippus Vlugt, timmerman, wonende te Weesp, als in algeheele 
 gemeenschap van     
 goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met Cornelia Stuart,  

n.Petronella van Schalkwijk, baker, wonende te Amsterdam, weduwe van Simon 
Frederik Stuart, handelende voor zich en als moeder en wettige voogdesse 
over haren minderjarigen zoon Johannes Stuart,  
 o. Cornelis Stuart, metzelaar, wonende te Amsterdam,  
 p. Jan Scheermeijer, werkman op het dok, wonende te Amsterdam, als in 
algeheele gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd 
met Adriana Stuart  
 q. Albert Pluijm, bierbrouwer, wonende te Amsterdam, als in algeheele 
gemeenschap van goederen gonder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met 
Petronella Stuart,  
 r. A(d)riaantje Veenhof, weduwe Johannes Stuart, zonder beroep, wonende 
te Weesp, en   
s.  Abraham Cos, winkelier en brievenbesteller, wonende te Weesp, in 
hoedanigheid van toezienden voogd over de minderjarige kinderen van Chris-
tina Stuart en nu wijlen Jacobus Abraham Cos, hierna genoemd, blijkens 
drie onderhandsche volmachten, welke na door den lasthebber in bijzijn van 
mij Notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke vandien 
door allen geteekend aan deze minute zijn vastgehecht, en eindelijk nog in 
hoedanigheid van toezienden voogd over de na te noemen minderjarige Maria 
Hendrica Elizabeth Stuart,  
 4.  Gerrit Prent, meester-metzelaar, wonende te Weesp, in eigen naam als 
in huwelijk hebbende Cornelia Stuart, en als gemachtigde van Christina 
Stuart, weduwe Jacobus Abraham Cos, besteedster, wonende te Weesp, in 
eigen naam en als moeder en wettige voogdesse over hare vijf nog minderja-
rige kinderen met wijlen genoemden haren man in echt verwekt, genaamd:1. 
Neeltje, 2. Femia Jacoba, 3. Jacobus Abraham, 4. Christina Luberta Berdi-
na, en 5. Abraham, en van Maria Hendrica Elizabeth Gerber, zonder beroep, 
eerder weduwe Willem Stuart, thans gehuwd met en bij die onderhandsche 
volmacht bijgestaan en gemachtigd door Hendrik Willem Ruwe, zonder beroep, 
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wonende onder de gemeente Sloten, in eigen naam en als moeder en wettige 
voogdesse over haar minderjarig kind met wijlen haren eerdere echtgenoot 
in huwelijk verwekt, genaamd Maria Hendrica Elizabeth Stuart, welke onder-
handsche volmacht eveneens door dezen lasthebber als voorzegd voor echt is 
erkend. 
5.  Christiaan Stuart, metzelaar, wonende te Amsterdam in de Lange Niezel, 
in eigen naam en als toezienden voogd over zijn broeder den voornoemden 
minderjarige Johannes Stuart, en 
6. de Heer Leendert Hendrik Kuhn Junior, practizerend advocaat, wonende te 
Amsterdam, in hoedanigheid van bewindvoerder over den afwezigen Christiaan 
Beutick, wiens werkelijke woonplaats of verblijf niet bekend is, als 
zoodanig benoemd bij beschikking van de Arrondissements-Regtbank te Am-
sterdam van den vijfden Februari dezes jaars. 
Zal door mij, Marcus Jan Keiser, Notaris gevestigd te Weesp, provincie 
Noord-Holland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, worden 
overgegaan tot de nauwkeurige beschrijving van al hetgeen behoort of 
betrekking heeft tot de nalatenschap van Lubbertje Schetters, in leven 
weduwe van Christiaan Stuart, laatst gewoond hebbende te Weesp en aldaar 
overleden den veertienden Januari dezes jaars, waartoe gevestigd zijn hare 
kinderen of deszelver descendenten allen hiervoor opgenoemd en geven de 
comparanten vooraf te kennen.: 
- dat den erflaatsters echtgenoot de meergenoemde Christiaan Stuart den 
zes en twintigsten Augustus achttienhonderd acht en veertig te Weesp is 
overleden tot zijne erfgenamen nalatende zijne kinderen met de erflaatster 
in deze in echt verwekt, voor de niet beschikbare en zijne echtgenote voor 
het beschikbare gedeelte zijner nalatenschap, de laatste volgens testament 
gepasseerd ten overstaan van den Notaris Alexander Cornelis Papegaaij te 
Weesp den zeventienden Augustus achttienhonderd acht en veertig.  
- dat daarna den vierden September daaraanvolgende ten overstaan van den-
zelfden notaris Papegaaij eenen inventaris is opgemaakt van al wat behoor-
de tot de huwelijksgemeenschap, welke had bestaan tusschen nu wijlen 
meergenoemde echtelieden Christiaan Stuart en Lubbertje Schetters, waarna 
al het geïnventariseerde steeds is gebleeven in gebruik en beheer bij die 
Lubbertje Schetters tot aan haar voorzegd overlijden;  
- dat die erflaatster bij testament gepasseerd ten overstaan van den 
Notaris Gerard Verrijn Stuart te Weesp den zeventienden December achttien-
honderd zeventig heeft beschikt als volgt: 
Ik maak en bespreek ook krachtens bepalingen daaromtrent bij het testament 
van wijlen mijnen genoemden man Christiaan Stuart in dato zeventien Augus-
tus achttienhonderd acht en veertig voor den Notaris Alexander Cornelis 
Papegaaij en getuigen alhier verleden ten mijne behoeven voorkomende aan 
mijnen zoon Hendrik Stuart mede ter voldoening van alle de diensten mij in 
de affaire bewezen, de thans door mij bewoond en gebruikt wordende huizin-
ge en erve met huisje en stalling respectievelijk geteekend met D73, en 
dat met alle de werktuigen en gereedschappen tot de in voorschreeven 
perceel geëxerceerd wordende schilderswinkel behoorende of daarbij worden-
de gebezigd, en zulks tegen inbreng of korting op zijne erfportie eener 
som van achthonderd gulden, en wanneer mogt worden geoordeeld, desnoods op 
taxatie van drie deskundigen te benoemen door den Kantonregter, dat deze 
making eene meerdere waarde mogt hebben dan hiervoor daaraan is gegeven, 
zoo verklaar ik te begeeren dat dit meerdere zal worden beschouwd als 
prelegaat en boven zijn wettig aandeel te zijn gegeven. 
Ik verklaar verder tot mijne eenige en algeheele erfgenamen te noemen en 
te stellen mijne kinderen of dezer descendenten in der voorafgestorven 
plaatsen, edoch in geval mijne genoemde erfgenamen op eenigerlei wijze 
mijne genoemden zoon in de verkrijging van bovengemelde bespreking mogten 
bemoeielijken  of op deze of gene wijze en onder welk voorwendsel ook van 
deze bespreking geen effect mogt hebben, zoo verklaar ik in dat geval mijn 
genoemden zoon Hendrik Stuart ook in vergoeding als boven te roepen tot de 
verkrijging van al datgene waarover de wet op mijn overlijden bestaande 
mij de beschikking ten zijnen behoeve zal vrijlaten en dat dan boven het 
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aandeel dat hem evenals mijne andere kinderen uit mijne nalatenschap zal 
opkomen. 
Ik benoem eindelijk tot bezorgers mijner begrafenis, redders van mijn 
boedel en sterfhuis en uitvoerders mijner uiterste wilsbeschikkingen mijn 
zoon Hendrik Stuart en Jacob Huiberts, suikerbakker, wonende te Weesp met 
alle noodige en volgens de wet geoorloofde magt, last, gezag en beheer en 
met het regt van inbezitneming van alle mijne goederen, aan ieder hunner 
voor de tenemen moeite en vacatiën ieder legaterende eene som van vijf en 
twintig gulden vrij van regten en kosten. 
De opgave en aanwijzing zal geschieden door de requiranten Hendrik en 
Maria Stuart, als sedert het overlijden hunner moeder de erflaatster in 
deze in het bezit van den boedel gebleven, terwijl de waardering der 
daaraan onderworpen roerende zaken zal geschieden door Levi Philip de 
Vries, koopman, wonende te Weesp als deskundige door partijen benoemd en 
behoorlijk beëedigd voor den Heer Kantonrechter te Hilversum. 
De Comparanten zijn mij Notaris bekend. 
Alsnu overgaande tot deze beschrijving, is bevonden en geschat als volgt: 
In de achterkamer
tafel, zeven stoelen, twee stooven, eenige karpetten 
spiegel, schilderijen, kagchel met toebehooren, doofpot 
en glasgordijn met ketel, ijzeren pot en potje zamen  
twaalf gulden         12,- 
In eene bedstede, bed, kussens, peluw en dekens 
met toebehooren, acht en dertig gulden                        38,- 
In een vast kastje, glas, aardewerk en huishoudelijk  
gerief, een gulden,          1,- 
In de voorkamer
ene chiffonière, spiegel en schilderijen veertien  
gulden           14,- 
twee tafels, zeven stoelen, kabinet, tien gulden              10,- 
kabinet zes gulden          6,- 
servies en bladen en lampen, twee gulden vijftig cent          2,50 
eene partij glazen, borden en eenig huishoudelijk 
                                                                          
                                                           --------- +    
                                       
                            Transporteren              ƒ    83,50 
 
 
                              Transport                  ƒ     83,50 
 
gerief zes gulden                                              6,- 
In eene losse kast of kabinet eenige mannenkleederen  
achttien gulden         18,- 
In de werkplaats 
een los kastje met eenig huishoudelijk gerief 
daarop en in, twee gulden                                      2,- 
schilderij, vijftig cent                                       -,50 
Op de zolder 
in ene kast, boeken, vlag en kamerpot, drie gulden  
en vijftig cent          3,50 
kastje, klokkenkast, stoelen, ladetafel, 
en klok, acht gulden          8,- 
nog op den zolder, droogrekje  schoorsteenstuk, 
twee stoelen, ketel en spiegel, vijf gulden                    5,- 
In een bovenkamertje 
bed met toebehooren, bedgordijnen, karpetje, spiegel, 
glasgordijn, bijbel, lezenaar en twee stoelen,  
achttien gulden       18,- 
In een ander bovenkamertje 
bed met toebehooren, gordijnen, kastje, stoelen, 
kamerpot. dertig gulden                                       30,- 
nog op den zolder eenig glas, achttien  
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gulden veertig cent       18,40 
drooglatten en vlagstokken, vijf gulden         5,- 
twee dekens, vier gulden                                       4,- 
Op de vliering  
hout, twee gulden        2,- 
In de werkplaats
loodwit, ijzermenie, en kleinigheden, 
vijf en veertig gulden                                        45,- 
kruiken, kannen, olie, verfpotten, en gereedschappen, 
twintig gulden                                                20,- 
schalen en ijzer vaten, verwpotten, eenig glas 
en verw, drie gulden         3,- 
krijtvat en losse vaten, een gulden vijftig centen             1,50 
trapje, veertig centen        0,40 
planken en glazen bak, zestig centen         0,60 
bankje, dertig cent        0,30 
Op de plaats
emmer, trap en hout, een gulden vijftig cent         1,50 
In het  keukentje  
tafel, potten, manden, spuit, stoel, kleedje en 
eenige kleinigheden, drie gulden        3,- 
                                                           --------- + 
                                                                          
                                 Transporteren           ƒ   279,20 
 
                              Transport               ƒ   279,20 
 
eenig hout en kleinigheden, twee gulden                        2,- 
tafel, emmers en ton, twee gulden                              2,- 
In de bergplaats
ladders, kuipen, manden, hout en tobben, 
veertien gulden       14,- 
Op de zolder
eenig brandhout, rommel en waterton, zeven gulden              7,- 
 
Gouden en zilveren werken 
twee zilveren horologies, [onleesbaar] gespen en  
andere gesp, naar gissing zamen twaalf gulden                 12,- 
tabaksdoos, zilver, naar gissing zeventien gulden             17,- 
twee gespen en twee kleine dito naar gissing zes 
gulden         6,- 
zilveren ketting naar gissing twee gulden vijf  
en twintig cent        2,25 
knipje met zilver gemonteerd een gulden vijftig cent           1,50 
gouden oorbellen en ring naar gissing vier 
gulden vijftig cent        4,50 
zamen alzoo geschat op driehonderd zeven en                ------------- 
veertig gulden vijf en veertig cent                      ƒ   347,45 
 
Niets meer te schatten zijnde wat in deze behoort te worden opgenomen, 
heeft de schatter na gedane voorleezing hier geteekend en zich verwijderd. 
 
w.g. L.P.de Vries. 
 
Contanten
De requirant Hendrik Stuart verklaart in contanten kas  
te hebben de som van negenhonderd negentig gulden en  
achttien centen ƒ   990,18 
Dezelfde verklaart nog te vorderen te hebben voor  
rekening van de schilderswinkel over achttienhonderd 
zes en zeventig zes en twintig gulden vijftien cent           26,15 
en uit denzelfden hoofde over achttienhonderd zeven  
en zeventig achthonderd vijf en negentig gulden vier 
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en zeventig en een halve cent.     895,74½ 
 
Titels en papieren
Afschrift van den inventaris gepasseerd ten overstaan van den Notaris 
Papegaaij te Weesp den vierden September achttienhonderd acht en veertig 
hiervoor breeder omschreven. 
Afschrift van het hiervoor breeder omschreven testament van de erflaatster 
in deze. 
Openbare veiling en toewijzing gehouden ten overstaan van den notaris Dirk 
van der Horst te Weesp den tienden April achttienhonderd zeven en veertig, 
overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam den twee en twintigsten 
Mei daaraan volgende in deel 225, nummer 21, waarbij nu wijlen Christiaan 
Stuart heeft aangekocht een woonhuis en erve met werkplaats en erven 
daarachter, staande en gelegen in de Breedstraat te Weesp, kadaster Sectie 
A nummers 742, 740 en 748 gedeeltelijk. 
Wijders verklaart de requirant Hendrik Stuart, dat tot dezen boedel 
behoort een huis met achterhuis en open plaats en bergplaats daarachter, 
staande en gelegen aan de Nieuwstad te Weesp, waarvan de beschrijving 
thans plaats heeft, welk perceel is gemerkt D nummer 73.  
 
Schulden
De requirant Hendrik Stuart verklaart, dat nog betaald moet worden eene 
rekening ten behoeve R.Kranenburg te Groningen voor in het afgelopen jaar 
geleverde bruine lak, groot vijf gulden veertig cent       5,40 
en nog vier rekningen ten behoeve Hr.Bayens te ......... 
voor geleverde verwwaren, honderd zes en zestig gulden 
twee en veert  166,42 ig cent.    
De requirant Hendrik Stuart verklaart nog dat de schildersaffaire na het 
overlijden van zijnen vader door zijnen moeder is voortgezet, dat hij 
gedurende al dien tijd bij zijn moeder heeft gewerkt als knecht en bij 
haar ingewoond, maar alleen de eerste tien jaren nu en dan eenige 
tegemoetkoming van haar te hebben ontvangen, terwijl van loonbetaling 
nimmer sprake is geweest. 
De requirante Maria Stuart is sedert het overlijden harer moeder in het 
belang van den boedel werkzaam geweest met het schoonmaken en onderhoud 
van de goederen, waarvoor zij vermeent aanspraak op vergoeding deswegens 
te hebben. 
 
Niets meer te beschrijven zijnde wat verder in dezen boedel behoort, is 
deze beschrijving gesloten. Daarmede is bezig geweest van des voormiddags 
elf tot namiddags drie ure, nadat de requiranten Hendrik en Maria Stuart 
in handen van mij Notaris in bijzijn der getuigen hadden afgelegd den eed 
dat zij niets hebben verduisterd, noch geweten of gezien te hebben dat 
iets verduisterd is geworden wat tot dezen boedel behoort, en is alles 
onder bewaring gelaten van Hendrik Stuart, zoals hij erkent bij dezen. 
Aldus geïnventariseerd en bezig geweest op dag en plaats voormeld in 
tegenwoordigheid van Coenraad Moolhuizen, kleermaker, en Hendrik de Lange, 
winkelbediende, beiden wonende te Weesp, aan mij Notaris bekend, als 
getuigen, die onmiddelijk na gedane voorlezing met de requiranten en mij 
Notaris deze hebben ondertekend. 
 
w.g. H.Stuart    M.Stuart 
C.Stuart 
G.Prent 
Chr.Stuart 
L.H.Kuhn Jr. 
Crd Moolhuizen 
H.de Lange 
M.J.Keiser             notaris. 
 
Geregistreerd te Weesp den negentienden Maart 1800 een en zeventig, deel 
76, folio 15 recto, vak 2, vier bladen, zonder renvooijen. Ontvangen voor 
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recht ƒ 1,60 en voor 38 opcenten ƒ 0,61, tezamen twee gulden een en twin-
tig cent. 
              De Ontvanger 
            w.g. van Steenbergen. 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Acte van Volmacht
 
De ondergeteekenden: 
1. Christiaan Stuart, aanspreker, wonende te Amsterdam 
2. Pieter Stuart, steenkooper, wonende aldaar 
3.Jacobus Johannes Stuart, werkman in eene branderij, wonende te Weesp 
4.Anna Sabina Stuart, weduwe Bart Beutick, zonder beroep, wonende te 
Amsterdam, 
5. Gerrit Horrenberg, suikerwerker, wonende te Amsterdam, als in algeheele 
gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met 
Marretje Beutick, 
6. Hendrik Brouwer, suikerwerker, wonende aldaar in algeheele gemeenachap 
van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met Anna Catharina 
Beutick, 
7. Dirk Beutick, timmerman, wonende te Amsterdam, 
8. Gerrit Albert Buter, kuiper, wonende te Haarlem, als in algeheele 
gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met 
Trijntje Stuart, 
9. Maria Stuart, ongehuwd, wonende te Weesp, 
10.Christina Stuart, weduwe Jacobus Abraham Cos, besteedster, wonende te 
Weesp, in eigen naam  en als moeder en wetttige voogdes over hare vijf nog 
minderjarige kinderen met wijlen genoemden haren man in echt verwekt 
genaamd: Neeltje, Femia Jacoba, Jacobus Abraham, Christina Luberta Berdina 
en Abraham, 
11.Jacobus Stuart  brugwachter, wonende te Weesp ,
12.Anthonij Stuart, schilder, wonende te Weesp. 
13.Ariaantje Stuart, dienstbode, wonende aldaar 
14.Johannes Stuart, cigarenmaker, wonende te Amsterdam 
15.Anna Stuart, dienstbode, wonende te Weesp, 
16.Philippus Vlugt, timmerman, wonende te Weesp, als in algeheele 
gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met 
Cornelia Stuart, 
17.Maria Hendrica Elisabeth Gerber, zonder beroep, eerder weduwe Willem 
Stuart, thans gehuwd met en ten deze bijgestaan en gemachtigd door Hendrik 
Willem Ruwe, zonder beroep, wonende onder de gemeente Sloten , in eigen 
naam en als moeder en wettige voogdesse over haar minderjarig kind met nu 
wijlen haar eerstenechtgenoot in huwelijk verwekt, genaamd Maria Hendrica 
Elisabeth Stuart, 
18.Petronella van Schalkwijk, baker, wonende te Amsterdam, weduwe Simon 
Frederik Stuart, voor zich en als moeder en wettige voogdesse over haren 
minderjarigen zoon Johannes Stuart, 
19.Christiaan Stuart, metzelaar, wonende te Amsterdam, 
20.Cornelis Stuart, metzelaar, wonende aldaar, 
21.Jan Scheermeijer, werkman op het dok, wonende te Amsterdam, als in 
algeheele gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd 
met Adriana Stuart, en 
22.Albert Pluijm, bierbrouwer, wonende te Amsterdam, als in algeheele 
gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige wetgeving gehuwd met  
Petronella Stuart,  
 
Verklaren bij deze last en volmacht te geven aan, die sub 10 en 17 aan 
Gerrit Prent, nu metzelaar te Weesp, en alle overigen aan Christiaan 
Stuart, aanspreker, wonende te Amsterdam om hun ondergeteekenden te verte-
genwoordigen en hunne belangen waar te nemen bij de scheiding en verdeling 
der nalatenschap van de echtelieden Christiaan Stuart en Lubbertje Schet-
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ters, beiden overleden te Weesp, boedelbeschrijving op te maken, deskundi-
gen te benoemen, roerende en onroerende goederen te verkoopen en zoo 
noodig daarvoor rechterlijke machtiging aan te vragen, het aan iederen 
lastgever toebedeelde onder zich te nemen, en daarvoor kwijting te ver-
leenen en verder alles te verrichten, passeeren en teekenen , wat de 
lasthebber zal noodig oordeelen en de lastgevers zelf tegenwoordig zijnde 
zouden, kunnen, mogen en moeten doen met de uitgebreidste macht, ook die 
van subsitutie, belovende goedkeuring en bekrachtiging als rechtens      
[onleesbaar] 
Februarij 1800 acht en zeventig  
 
w.g. 
C.Stuart 
P.Stuart, Prinsengracht HH 350 
J.J.Stuart 
G.A.Buter, Trijntje Stuart 
De weduwe Stuart, P.van Schalkwijk 
Chr. Stuart, Lange Niezel 20, Amsterdam 
Co Stuart woont op de Kromboomsloot N°12 
J.P.Scheermeijer woont in de Schipperstraat N° [onleesbaar] 
H.Brouwer 
A.S.Stuart,  
D.Beutick 
G.Hornberg 
J.Stuart 
A.Pluijm, Valkenierstraat 
A.Stuart, J.Stuart 
J.J.Stuart 
A.Stuart, Ph.Vlugt 
Anna Stuart 
De weduwe J.A.Cos, C.Stuart 
Voor echt erkend  
w.g. Crd Moolhuizen 
H.de Lange 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Geregistreerd te Weesp den negentienden Maart 1800 acht en zeventig deel 
36, folio 31 verso, vak 1, één blad, zonder renvooijen. Ontvangen voor 
recht ƒ 0,80 en voor 38 opcenten ƒ 0,305 tezamen een gulden tien en een 
halve cent. 
            De Ontvanger 
         w.g. van Steenbergen. 
-------------------------------------------------------------------------- 
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Acte van Volmacht

 
De ondergeteekende, Abraham Cos, winkelier en brievenbesteller, wonende te 
Weesp, in hoedanigheid van toezienden voogd over de minderjarige kinderen 
van Christina Stuart, besteedster, wonende te Weesp, en nu wijlen Jacobus 
Abraham Cos, genaam: a.Neeltje, b. Femia Jacoba, c. Jacobus Abraham, d. 
Christian Luberta Berdina en e. Abraham, verklaart bij deze last en vol-
macht te geven aan Christiaan Stuart, aanspreker, wonende te Amsterdam, om 
hem ondergetekende te vertegenwoordigen en zijne belangen waar te nemen 
bij de scheiding en verdeeling der nalatenschappen van de echtelieden 
Christiaan Stuart en Lubbertje Schetters, beiden overleden te Weesp, 
boedelbeschrijving op te maken, deskundigen te benoemen, roerende en 
onroerende goederen te verkoopen, en zoo noodig daarvoor rechterlijke 
machtiging aan te vragen, en verder alles te verrichten, passeeren en 
teekenen, wat de lasthebber zal noodig oordeelen en de lastgever zelf 
tegenwoordig zijnde zoude kunnen, mogen en moeten doen met de uitgebreid-
ste macht, ook die van substitutie, belovende goedkeuring en bekrachtiging 
als rechtens. 
Geteekend te Weesp den 11 Maart 1800 acht en zeventig. 
 
w.g.           A.Cos 
 
Voor echt erkend 
w.g. C. Stuart     Crd Moolhuizen   H.de Lange M.J.Keiser 
                                                                          
           notaris 
-------------------------------------------------------------------------- 
De ondergeteekende, Ariaantje Veenhof, zonder beroep, wonende te Weesp, 
verklaart bij deze last en volmacht te geven aan Christiaan Stuart, aan-
spreker, wonende te Amsterdam, om haar ondergetekende te vertegenwoordigen 
en hare belangen waar te nemen bij de scheiding en verdeeling der nalaten-
schappen van de echtelieden Christiaan Stuart en Lubbertje Schetters, 
beiden overleden te Weesp, boedelbeschrijving op te maken, deskundigen te 
benoemen, roerende en onroerende goederen te verkoopen, en zoo  noodig 
daarvoor rechterlijke machtiging aan te vragen, het aan lastgeefster 
toebedeelde onder zich te nemen en daarvoor kwijting te verleenen, en 
verder alles te verrichten, passeeren en teekenen, wat de lasthebber zal 
noodig oordeelen en de lastgeefster zelf tegenwoordig zijnde zoude kunnen, 
mogen en moeten doen met de uitgebreidste macht, ook die van substitutie, 
belovende goedkeuring en bekrachtiging als rechtens. 
Geteekend te Weesp den 11 Maart 1800 acht en zeventig. 
 
w.g.Wed. J.Stuart - Veenhoff 
Voor echt erkend                          
w.g.   C.Stuart      M.J.Keiser    H.de Lange    Crd.Moolhuizen 
                                    notaris 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek/transcriptie: E.J. Stuart 
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