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Ernst 5: Ernst van Lawick
geboren omstreeks 1640 en overleden tussen 1671 en 167523
Ernst 5 is een van de kleinzonen van Ernst 4. Hij is de zoon van Hessel van Lawick
(†>1665) en Helena van Middachten (†>1663). Ernst is op 13 april 1664 in ‘s
Gravenhage gehuwd met Lydia van Landschot (~10-7-1625 – †27-5-1684), de
dochter van Johan van Lanschot (*1579 – †17-3-1651) en Maria van Oudshoorn
van Crayenstein.
Ernst had drie broers, Zeger, Arend en Johan, en twee zusters, Theodora Maria en
Elisabeth. Alleen van broer Zeger zijn kinderen bekend. Die heten echter geen van
allen Ernst.
Zijn broer Zeger (~5-3-1648) is twee keer getrouwdA. Uit diverse processtukken
blijkt dat hij nogal wat schulden heeft gemaakt. Hij nam het blijkbaar niet altijd
even nauw met de regels. In 1682 heeft hij in Den Haag met een groepje vrienden
een stadspoortwachter dronken gevoerd, om deze vervolgens zo ver te krijgen hen
de stadspoort uit te laten gaan24. De poortwachter is hiervoor gestraft, maar voor
zover mij bekend Zeger niet. Ook zijn eerste schoonfamilie was blijkbaar niet zo
tevreden over hem. Na het overlijden van zijn eerste vrouw, Isabella Cabeljauw,
heeft zijn schoonmoeder hem in augustus 1679 onder arrest uit Utrecht naar Den
Haag laten brengen25. In die tijd was hij “capityn reformé”, oftewel een
afgekeurde militair26. In 1694 was hij blijkbaar wel weer actief als militair, want
zijn beroep is dan capitain, en hij heeft een traktement waarvan hij ƒ50 per 6
weken zal moeten gaan betalen als aflossing van een schuld27. Zeger had drie
kinderen, waarschijnlijk uit zijn eerste huwelijk.
Ook broer Johan (~5-5-1657 – (†)1-3-1711) was militair en heeft het tot kapitein
gebracht. In 1707, als hij niet meer in het leger is (gewesen capitein), huurt hij een
huis in Utrecht28. In 1709 spant hij een procedure aan om van zijn neef Jan, zoon
van Ernst 5, en diens vrouw Anna van den Broek, een obligatie uitgekeerd te
krijgen29. Johan sterft als “bejaarde jongeman”B in 1711 in Utrecht.
Ook Arend was militair in de rang van kapitein. Daarnaast is Arend gedeputeerde
geweest bij de vergadering van de Staten-Generaal. Arend had geen kinderen, maar
wel een redelijk vermogen. Dit liet hij in gelijke delen na aan (1) zijn broer Johan,
(2) de kinderen van zijn broer Ernst 5 en (3) de kinderen van zijn broer Zeger30.
Ernst 5 zelf was ook militair. In 1669 was hij kapitein31 en commandeur van
Tholen32. Ernst had drie kinderen, Hessel (~23-5-1665 – †<1709), Johan (*5-61666 – †1741) en Jacob (*10-1-1668 – †<7-3-1725).
Zijn zoon Hessel is kinderloos gestorven.
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(1) met Isabella Cabeljauw, (2) op 13 februari 1681 in Tiel met Lucia Johanna van Ense.
Bejaard betekende in die tijd “volwassen”, en het “jongeman” betekent dat hij niet getrouwd is
geweest.
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Zijn zoon Johan heeft vijf kinderen
gekregen, waarvan echter slechts
twee volwassen zijn geworden.
Alleen zijn dochter Lydia Françoise
heeft zelf weer kinderen gekregen,
waaronder een dochter Ernestina.
Met deze Ernestina is de Ernst-lijn
voortgezet. Overigens, ook één van
de jong gestorven kinderen van
Johan heette Ernst (Z5/6b). Maar
deze Ernst is nog geen jaar oud
geworden.
Kasteel Kortenburg.
In 1726 heeft Johan samen met zijn
Tekening
uit 1729 van Cornelis Pronk
vrouw Anna van den Broek kasteel
(nr
1696
in
Topografisch-historische
Atlas Gelderland;
Kortenburg bij Renkum gekocht33.
Gelders Arch., toegang nr 1551)
Dit huis is enkele generaties in de
familie gebleven en Ernestina is daar geboren.
Ernsts zoon Jacob is getrouwd met zijn nicht Sibilla van Balveren, de kleindochter
van Johan van Lawick en Elisabeth van Middachten, respectievelijk de broer en de
zuster van zijn grootvader Hessel en grootmoeder Helena. Jacob en Sibilla waren
dus in familie-opzicht zesde graads verwanten, maar in genetisch opzicht vierde
graads verwant. Het oudste kind van Jacob en Sibilla heette Ernst (Z5/6c). Deze
Ernst was Heer van Laekenburgh. Hij is nooit getrouwd geweest en 53 jaar oud in
1749 overleden.
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