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Ernesta Z5b: Ernesta van Lawick
geboren op 19 april 1641 en overleden na 1702
Ernesta is de dochter van Johan van Lawick (*1595 – †<1655) en Elisabeth Judith
van Middachten (†6-11-1672). Ernesta is op 16 augustus 1668 gehuwd met
Reijner van Hous op Rees (†<1692), de zoon van Coenraad van Hous op Rees en
Johanna van Heeckeren.
Het is overigens onduidelijk of Ernesta vernoemd is naar haar grootvader van
vaders zijde, Ernst van Lawick (4), naar haar overgrootmoeder Ernesta van Delen,
de moeder van haar grootvader aan moederszijde, dan wel naar beiden.
Samen met haar man blijft ze wonen in een gedeelte van het bezit van haar vader Johan in Wageningen. Zij bezit nog twee andere huizen in
Wageningen, beide vermoedelijk ook geërfd van
haar vader. Na haar dood verkoopt haar dochter
Johanna Elisabeth in 1706 twee van die huizen. Het
huis aan de Kromme Hoek verkoopt ze aan L.A.
Torck36, die het bestaande huis liet afbreken. Voor
ƒ 8.000 liet hij daar een blok van twee huizen
bouwen, dat bekend is geworden als Huize Torck37.
Huize Torck anno 1955
Ernesta’s dochter Johanna Elisabeth had vermoede(Historische Beeldbank
lijk geen kinderen. Ernesta had ook een zoon, (Jan)
Wageningen, nr 0258)
Coenraad HousA. Met deze zoon is het niet zo goed
afgelopen. Hij is zijn leven geëindigd in een verbeterhuis in UtrechtB.
Klaarblijkelijk had hij zelf geen kinderen en was zijn zuster niet meer in leven,
want zijn nicht Sibilla van BalverenC werpt zich op als naast verwante voor de
erfenis. Waarbij ze wel het voorbehoud maakt dat ze eerst wil weten of er niet meer
schulden zijn dan baten38.
Waarom Coenraad in een verbeterhuis zat, vermeldt de geschiedenis niet. Men kon
in die tijd opgesloten worden in een verbeterhuis vanwege relatief kleine, maar
aanhoudende ordeverstoringen, zoals overlast veroorzaken bij openbare dronkenschap. Soms werden mensen tegen betaling ook op verzoek van de familie
opgesloten. En sommige verbeterhuizen waren minder gesloten. Men kon zich daar
ook vrijwillig laten opnemen. Soms had men daar ook de vrijheid om een aantal
keer per week naar buiten te gaan.

A

Mogelijk is Jan Coenraad weer de zoon van Coenraad, maar waarschijnlijk is het een en dezelfde
persoon. Jan Coenraad is voor 20 juli 1732 overleden.
B In Utrecht waren (tenminste) twee verbeterhuizen, tegenover elkaar gelegen aan de Lange
Nieuwstraat. Aan de oostzijde “het huis van gemak”, aan de westzijde “de vurige colom”.
C De moeder van Ernst 5/6a
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