
Ernst Stuart      Woutertje Nacke, (Nakken) 
Doop      : 29-08-1704, Gorinchem  d.v. Emond Nacken en Geertje    
Ondertr.  : te Gorinchem met attes-  Jurriaensz 
   tatie van Amsterdam   Gedoopt   : 05-09-1690, Harderwijk   
Huwelijk  : 26-09-1723, Gorinchem  Begraven  : 01-12-1764, Weesp 
Begraven  : 28-05-1757, Weesp 
 
 
Woutertje Nacke wordt op 25-12-1709 op belijdenis aangenomen als lidmaat van de 
Hervormde kerk als "jongedochter [wonende] tot Juffr. Schrassert in de 
Academiestraat" te Harderwijk.  
Zij vertrekt op 10-11-1710 met attestatie van Harderwijk naar Amsterdam 
Bij het huwelijk met Ernst Stuart is zij weduwe van Johannes Sia. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Beëedigd tot poorter van Amsterdam op 24-03-1724: "Ernst Steuward van Gorcum,  
cuijper, heeft als getrout met Woutertje Nacke, laest weduwe van Johannes Sia, 
in sijn leven paruijckemaker en poorter, den poortereed gedaan.".  
In de jaren 1740 - 1745 naar Weesp verhuisd. 
In het Register Liberale Giften (Gemeentearchief Weesp Inv.Nr.B42) staan Ernst 
Stuart en Woutertje Nakken op 22-11-1747 vermeld als wonende "Op 't Pleijn voor 
het Stadhuijs n° 305/2", Maria van Dolderen was hun dienstmaagd. 
 
Op 04-10-1747 wordt Ernst Stuart met een aantal anderen "tot schutter 
genomineert door de Ed.Manhaftege Krijgsraadt der stadt Weesp" welke nominatie 
door Burgermeesters en Schepenen werd goedgekeurd.  
Maar aangezien hij kennelijk een heetgebakerd persoon was werd hij weer rap uit 
de schutterij verwijderd, getuige deze passage uit de notulen van de 
vergadering van de krijgsraad van 03-08-1748 [Gemeentearchief Weesp Inventaris 
Resoluties van de Krijgsraad, inv.nr.C38 p.155.] 
 
Transscriptie: 
"Ernst Stuart wilde na de waarschouwing van den Corporaal Gerrit Brouwer en 
assistent Pieter van Hooren van niet meer te schieten, zijn snaphaan uijt 
den huijs haalen en laden denzelve met scharp en schieten daar mede na 't 
stadthuijs ondert volck; en konde er wel 2 à 3 doorschieten; Daarop hebben 
de Heeren geresolveert om Ernst Stuart uijt te schrappen uijt de schutte-
rije, en bij provisie hem gerecommandeert dat hij stil en rustig leeft als 
een inwoonder, of dat de Heeren van de Krijgsraat aan de Burgemeesteren het 
zullen kennen geven, en het antwoordt van Ernst Stuart is, dat hij zal zigh 
als een gedwongene daar na gedragen".  
 
Ernst Stuart had in Amsterdam al een zg. rouwwinkel, d.w.z. leverde artikelen 
nodig voor begrafenissen etc.. Volgens het register verpondingen 1742 Amsterdam 
stond hij genoteerd voor een inkomen van 800 guldens en de huur van het pand op 
525 guldens, zonder overigens vermelding van tijdseenheid 
Hij heeft deze zaak ook in Weesp voortgezet, getuige onderstaande rekening. 



   
 
   In dit geval waren aan de Gereformeerde Kerk strikken en lint geleverd. 
   Aan de ondertekening te zien was Ernst Stuart een geoefend schrijver. 
 
 
 
 
 

Onderzoek/transcriptie: E.J. Stuart 
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