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Ernst 4: Ernst van Lawick
gedoopt in 1560 en overleden op 6 september 1623
Ernst 4 is de zoon van Hessel (†>1591) van Lawick en Bartruid of Berta van
Brienen (†>1582). Ernst is gehuwd met Elisabeth Knoppert (~1560), de dochter
van Thomas Knoppert (*1520 – †<5-4-1595) en Anna Mulert (~1540 – †>1595).
Zijn broer Arend (†1606) is gehuwd met Anna (†>mei 1599), een andere dochter
van Thomas Knoppert en Anna Mulert. De echtparen Ernst & Elisabeth en Arend
& Anna waren nogal eensgezind in het geven van voornamen aan hun kinderen.
Beiden hebben zonen Johan en Thomas en dochters Jelle en Margriet. Daarnaast
hebben Ernst & Elisabeth nog een zoon, Hessel en Arend & Anna nog twee
dochters, Johanna en Anna. Dit heeft nogal eens tot verwarring in de stamboom
geleid.
Zoals Ernst en zijn broer Arend getrouwd waren met twee zusters, zo zijn ook twee
van de zonen van Ernst, Johan (~1595 – †<1655) en Hessel (*ca. 1660 – †>1665),
getrouwd met twee zusters, Elisabeth Judith (*ca. 1610 – † 6-11-1672) en Helena
(*ca. 1615 – †>1663) van Middachten, de dochters van Zeger van Middachten en
Theodora van Salland. Ook hier tonen de beide echtparen eensgezindheid in het
vernoemen van hun kinderen. Beide hebben zonen Ernst en Zeger, en een dochter
Elisabeth. Daarnaast heeft Hessel een zoon Johan en Johan een zoon Hessel.
Hessel heeft nog een vierde zoon, Arend, en een tweede dochter, Theodora Maria.
Johan heeft verder nog drie andere dochters, Maria, Ernesta en Christina.
Bij de nazaten van Arend, de broer van Ernst 4, komt de naam Ernst niet voor, en
evenmin bij de nazaten van zijn andere broer, Wouter en zijn zusters Anna en
Gabriel. Ernst zelf heeft drie kleinkinderen die de kindertijd hebben overleeft en de
naam Ernst of Ernesta hebben. De Ernst-stamboom gaat hier door via zijn zoon
Hessel naar diens zoon Ernst, Ernst 5. Zijn andere kleinzoon Ernst, de zoon van
zijn zoon Johan, krijgt code Z5a, zijn kleindochter Ernesta, dochter van zijn zoon
Johan, code Z5b.
Ernst 4 verkrijgt op 2 maart 1598 het leen van een tiende in het kerspel
Ravenswaay, genaamd Gewerentiende. Dit leen was tot 5 november 1582 in
handen van zijn vader Hessel, die het beheerde voor zijn vrouw, Berta van Brienen.
Tussendoor is het leen in bezit geweest bij anderen, eerst bij Cornelis Arnoutz
Visscher, en daarna bij diens zoon Wouter Visscher. Ravenswaaij is nu een klein
dorpje, onderdeel van de gemeente Buren, gelegen aan de zuidoever van de Lek,
net ten zuiden van het punt waar de Lek het Amsterdam-Rijnkanaal kruist.
Ernst was hopman en kapitein in Staatschen dienstA. Verder was hij lid van de
ridderschap van de Veluwe en aanwezig bij de Gelderse Landdagen in 158416.
A

Het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1575-1795) werd aangeduid als het
“Staatsche” leger.
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Op zijn grafsteen in de Grote of Sint Janskerk in Wageningen stondA:
"Hier leit begraven Joncker ERNST v. DER LAUWICK capitn in sijn leven sterf
16 September 1623"17.

Grote Kerk in Wageningen. Schets van Andries Schoemaker (1660-1735) uit begin 18de eeuw.
(Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

A

Zie noot A op p. 11.
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