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Ernst 3: Ernst van Lawick
geboren omstreeks 1480 en overleden op 21 september 1544

Ernst is de zoon van Arend van Lawick (†19 april 1518) en Elisabeth Hack. Ernst 
is gehuwd met Jelle Martena (†12-8-1560), de dochter van Hessel van Martena en 
Both Hottinga. Ernst en Jelle hadden minstens vijf kinderen, Anna, Hessel (*1531 
–  †>1591), Joachim (†>1579), Cunera (†1604) en Margriet (†>1595). Hun zoon 
Hessel was 21 jaar oud bij zijn huwelijk op 17 januari 1553, dus is geboren in 1531 
of begin 1532. De zoon Hessel heeft zelf weer een zoon Ernst gehad, waarmee de 
lijn van de voornaam Ernst is voortgezet (Ernst 4). Ook de dochter Cunera heeft 
een van haar kinderen Ernst genoemd (Ernst Z4a). 

Ernst had vermoedelijk minstens 2 broers, Jan (†<30-6-1544) en Jorden. Omdat 
Jan de Leeuwentiende erft van zijn vader Arend, is het plausibel dat Jan en Ernst 
dezelfde ouders hebben. Voor Jorden is dat niet geheel zeker. Jorden wordt 
aangeduid als Lawick totter Lawick, hem daarmee plaatsend als zoon van Arend 
Lawick totter Lawick uit het dijkcedul (zie bij Ernst 2). Zoals hiervoor opgemerkt, 
is het echter niet helemaal zeker of deze Arend dezelfde is als Arend, de vader van 
Ernst 3. Dit wordt echter wel vaak aangenomen9. Omstreeks de generatie van de 
kinderen van Ernst, is er een Ernst van Laewick (Lawick) waarvan de afkomst 
onduidelijk is. Deze Ernst zou een zoon van Jorden kunnen zijn. Hij zal hieronder 
besproken worden als Ernst Z3/4a.

Ernsts vader Arend is in 1456 beleend met de Spykerkamp als erfgenaam van zijn 
vader Ernst (Ernst 2). Op 28 september 1538 wordt Ernst zelf voor het eerst 
genoemd als leenman van de Spykerkamp, voor welk leen hij op 16 augustus 1544 
de eed verlengt. Op 2 juni 1550 wordt Ernsts zoon Joachim genoemd als leenman 
wanneer deze het leenrecht overdraagt aan Frederick Turck10.
Ernst heeft in 1519 ook een hoeve in Wageningen, zijnde Cluppelenbos en het 
goed op de Eng, als leengoed. Dit leen was in 1471 in het bezit van van Johan 
Hack Dirksz. Ernst zou het leen dus via zijn moeders familie verkregen kunnen 
hebben. Na Ernst komt dit leen in het bezit van zijn zoon Hessel11. 
In 1526 was een Ernst van derLauwyck burgemeester van Wageningen. 
Vermoedelijk is dat deze Ernst.
Op zijn graf in de Grote of Sint Janskerk in Wageningen stondA:
Anº dni 1544 op Sute MatheusB dach sterf ERNST VA  DR LAWICK. Anº dni 
1560 de 12 dach Augusti sterf joffer ID. VA MARTENA ERNST VA Dr LAWICK 
huysfr.

A De grafzerken in de Grote of St Janskerk in Wageningen zijn in de tweede wereldoorlog verloren 
gegaan.

B Matheus dag is volgens d’Ablaing van Giessenburg (p. 21) 24 of 25 februari. Dit klopt niet met het 
gegeven dat Ernst op 16 augustus 1544 de eed verlengt als leenman van Spykerkamp. Echter, 
volgens Wikipedia is St Matthijs dag op 21 september. D’Ablaing heeft de heilige Matheus 
vermoedelijk verward met de heilige Mattias, die indertijd 24 februari als feestdag had. 
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Op het graf in het midden de wapens van LAWICK en MARTENA, in de hoeken 
van de grafsteen de wapens van 1. LAWICK, 2. MARTENA, 3. HACK, 4. 
HOTTINGA12

In stukken over de familie Martena wordt Ernst aangeduid als een "Saksische 
edelman".
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Kaart van Wageningen uit 1868 van J. Kuiper. De Spijkerkamp is aangegeven en rood gemarkeerd. 
Tevens is de Leeuwenhof rood gemarkeerd. Dit is mogelijk de locatie van de Leeuwentiende. Verder 

is in rood aangegeven waar ten noord-westen van de oude vesting Wageningen vermoedelijk het 
landgoed De Lawyck lag.
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