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Memorie van Successie, Kantoor Weesp 
Inventariscode  : 178 
Inventarisnummer: 
------------------------------------------------------------- 
       Memorie van aangifte der 

nalatenschap van Christiaan 
Stuart, overleden te Weesp. 

 
Ik ondergeteekende, Lubbertje Schetters, weduwe Christiaan Stuart, zonder 
beroep, wonende en ten deze domicilium kiezende in de Nieuwstad Wijk 4 
N°73, zoo in privé als in qualiteit van executrice van het na te melden 
testament van wijlen genoemden mijnen man, met wien ik onder de fransche 
wetgeving in gemeenschap van goederen ben gehuwd, 
verklaar: 
- dat genoemden mijnen man op den 26 Augustus j.l. ten mijnen huize 
bovengemeld, alwaar hij laatstelijk gedomiciliëerd was, is overleden; 
- dat hij bij zijn testament op den 17 Augustus dezes jaars voor den 
Notaris Alexander Cornelis Papegaaij, in presentie van getuigen, te Weesp 
gepasseerd, na doode aldaar geregistreerd, mij ondergeteekende heeft 
benoemd tot zijne erfgename voor het beschikbaar gedeelte, terwijl het 
onbeschikbare zijner nalatenschap wordt genoten, ingevolge de Wet, door 
zijne elf met mij in huwelijk verwekte kinderen, met namen Johannes Stuart, 
schilder te Diemerbrug, Christiaan Stuart, aanspreker, Pieter Stuart, 
metselaar, beide te Amsterdam, Jacobus Johannes Stuart, werkman te Weesp, 
Willem Stuart, metselaar te Amsterdam, Anna Sabina Stuart, gehuwd met Bart 
Beutick, wijnkoopersknecht te Amsterdam, Simon Frederik Stuart, metselaar, 
Trijntje Stuart, gehuwd met Albert Gerrit Buter, kuiper te Haarlem, Hendrik 
Stuart, schilder te Weesp, Cornelia Stuart, gehuwd met Gerrit Prent, 
metselaar te Weesp, en Maria Stuart, meerderjarig, ongehuwd, te Weesp 
woonachtig; 
- dat door dit overlijden geenerlei fidei-commis is gedevolueerd, noch 
vruchtgebruik vervallen; 
en 
- dat door den overledene is nagelaten de helft in het volgende vast goed: 
  
 N°1: Een huis erve en stalling in de Nieuwstad te Weesp, kadaster 

Sectie A n°770, 
 N°2: Een woonhuis en werkplaats aan de Noordzijde van de Breestraat 

aldaar, Sectie A N°742, 740, en 748 gedeeltelijk. 
 
     Weesp, den 9 December 1848 
 
     w.g. L.Schetter. 
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