Memories van Successie
Inventariscode : 178
Inventarisnummer: 804
------------------------------------------------------------Memorie van aangifte voor het
recht van successie der
nalatenschap van Christiaan
Stuart.
De ondergeteekende, Elsina van Santen, zonder beroep, weduwe van Christiaan
Stuart, wonende en ten deze domicilie kiezende te Amsterdam aan de Kleine
Kattenburgerstraat nommer 1, in hoedanigheid van eenige uitvoerderesse der
uiterste wilsbeschikking van haren genoemden echtgenoot, daartoe benoemd
bij zijn thans geregistreerde testament den 24 April 1884 ten overstaan van
den Notaris H.F.J.Straatman alhier verleden;
Verklaart:
- dat op den acht en twintigsten Juni achttienhonderd vier en tachtig te
zijner woonplaats te Amsterdam aan den Nieuwendijk nommer 88 is overleden
voornoemde hare echtgenoot, in leven metselaar, met wien zij onder de
tegenwoordige wetgeving in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd
geweest, nalatende ingevolge het hierboven aangehaalde testament tot zijne
eenige en algeheele erfgenamen voor het beschikbare of een/derde gedeelte
de ondergeteekende, en voor het onbeschikbare of twee/derde gedeelte zijner
nalatenschap zijne beide in huwelijk bij ondergeteekende verwekte en eenig
door hem nagelaten minderjarige kinderen, met namen Petronella Stuart en
Ariaantje Elsina Stuart;
- dat de gemeenschappelijken boedel van genoemden hare echtgenoot en
ondergeteekende op zijn overlijden eeniglijk bestond in:
Actief
Een huis en erve te Amsterdam aan de Egelantierstraat 82, kadaster Sectie L, nommer
2616, groot 43 centiaren door de ondergeteekende waardig geoordeeld
Verhuurd bij de week voor ƒ 12,40. Huur
tegoed sedert 22 Juni l.l.
Een huis en erve te Amsterdam aan de Engelschesteeg 19, kadaster Sectie F n° 928,
groot 34 centiaren, door de ondergeteekende
waardig geoordeeld
Verhuur bij de week voor ƒ 7,50 huur tegoed
als voren
Uitstaande vorderingen terzake de metselaarsaffaire
Inboedel door de ondergetekende waardig geoordeeld
Contanten
Tezamen

ƒ

5.700,12,40

4.000,7,50
1.171,215
474,50
358,-------,--- +
ƒ 11.723,615

Dat daarentegen het Passief bestaat in het navolgende:
Eene hypothecaire vordering wegens geleende
gelden, ten behoeve van den Heer C.T.L.Meusen,
alhier krachtens akte den 27 Februarij 1877
ten overstaan van den Notaris Petrus Scheltema Beduin alhier verleden groot
Rente sedert 1 Augustus 1883

ƒ 2.000,91,11

Een schuldvordering wegens geleende gelden
ten behoeve als voren dd 12 November 1883,
groot
Rente à 5% sedert 12 November 1883

1.000,31,53

Eene hypothecaire vordering wegens geleende
gelden ten behoeve van den Heer J.J.C.Groen
te Apeldoorn, krachtens akte den 13 November
1883 ten overstaan van den Notaris H.F.J.
Straatman alhier verleden, groot
Rente à 5% sedert 13 Mei l.l.

2.500,15,97

Voorts de navolgende schuldvorderingen over
1883/1884 terzake van geleverde goederen als:
Henneker, wegens geleverde kalk
idem, wegens idem
Volkers en Co, wegens geleverde steenen
J.Bellen en Co, manufacturen
H.W.Vloth, apothecar
C.Brix, med.doctor
van Noorduijn, zinkwerker
W.A.de Bruijn, smid
J.J.J.Stuart, geleverde bouwmaterialen
J.H.Croese en Zoon, schilders
Bok en Rouwendaal, aannemers
J.A.Albers, geleverde bouwmaterialen
Tezamen
Het Actief bedraagt alzoo
Daarvan het Passief afgetrokken
Blijft zuiver voor den gemeenschappelijken
boedel
Waarvan de helft uitmakende de nalatenschap
van voornoemde Christiaan Stuart
Hiervan afgetrokken zijn begrafeniskosten
Blijft zuiver voor zijne nalatenschap

86,75
20,193,75
132,64
63,50
52,50
10,80
38,51
22,82
195,10
836,27
141,90
------,--- +
ƒ 7.433,16
11.723,61
7.433,16
------,--- ƒ 4.290,45
ƒ

2.245,23
125,------,--- ƒ 2.020,23

En dat de overledene geene goederen als bezwaarden erfgenaam of in
vruchtgebruik bezat, mitsgaders dat door zijn overlijden geene periodieke
uitkeeringen zijn vervallen of bij opvolging overgegaan.
Amsterdam, den 30 December 1884
w.g. E.van Santen
Wed. C.Stuart
--------------------Proces-Verbaal van Eedsaflegging
N° 72.
Op den dertienden Jnauari achttienhonderd vijf en tachtig heeft zich voor
ons, regter van het vierde kanton, arrondissement en hoofdplaats Amsterdam,
vervoegd:
Elsina van Santen
weduwe van Christiaan Stuart, te Amsterdam, als executrice-testamentair,
die, nadat haar voorlezing was gedaan van den eed, vermeld in artikel 28
der Wet van den 13den mei 1859 (Staatsblad N°36), dien eed in onze handen
heeft afgelegd ter bevestiging van de door haar op den een en dertigsten
December jongstleden ter kantore van den ontvanger van het regt van

successie N° 1 te Amsterdam ingeleverde, onder N° 3550 geboekte memorie van
aangifte wegens de nalatenschap van
Christiaan Stuart
gewoond hebbende te Amsterdam, en op den acht en twintigsten Juni
jongstleden overleden aldaar.
Gedaan te Amsterdam ten voormelde dage door Mr.Gozewin Hendrik Gerard Ras,
kantonregter, in tegenwoordigheid van Mr.Johannes Jäger, griffier, en na
voorlezing met de comparante onderteekend.
w.g. C.Stuart, wed. Santen
G.H.G.Ras, kantonregter
J.Jäger, griffier
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