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Inleiding

De naam Ernst en zijn vrouwelijke vorm Ernestine of Ernestina blijken al verbluf-
fend lang in onze familie voor te komen, vaak doorgegeven van grootouder op 
kleinkind. Reden om eens stil te staan bij al die Ernsten en Ernestines. In dit 
werkje worden alle naamdragers beschreven van ridder Ernst, die aan het eind van 
de 14de eeuw leefde tot aan mijn overgrootvader Ernst Stoppendaal. 
Om het overzicht te bewaren heb ik alle Ernsten genummerd. De Ernsten in onze 
stamboom zijn genummerd van Ernst 1 uit de 14de eeuw tot Ernst 10A en 
Ernestine 10B in de 21ste eeuw. De broers, zusters, neven of nichten met de naam 
Ernst hebben een nummer beginnend met de Z van “zijtak” gekregen, gevolgd 
door een cijfer voor de generatie waartoe ze behoren, en een volgletter. Als ze in 
een generatie zonder stamouder Ernst zitten, geeft het generatienummer aan tussen 
welke twee voorouder-Ernsten ze inzitten.
Ieder hoofdstuk vertelt iets over één van die Ernsten of Ernestines en kan los van 
de andere hoofdstukken gelezen worden. Over sommigen valt veel te vertellen, 
zoals over Ernestina van Pabst die in 1772 met haar broer naar de Kaap is gegaan. 
Van anderen is minder bekend. Zo af en toe heb ik een intermezzo ingelast als er 
iets bijzonders te melden is over een naast familielid van een Ernst, of een 
historische gebeurtenis waar ze getuigen van waren. 
Daaraan voorafgaand is op blz. 6 en 7 de complete Ernst-stamboom tot aan Ernst 
Stoppendaal weergegeven, inclusief alle Ernsten in zijtakken. De afstammelingen 
van Ernst Stoppendaal worden in de bijlagen op blz. 43 tot en met 45 opgenoemd.

Een paar technische opmerkingen over de tekst:
Na persoonsnamen staan vaak tussen haakjes data voorafgegaan door een symbool. 
Na ‘*’ volgt de geboortedatum, na ‘~’ de doopdatum, na ‘†’ de sterfdatum en na 
‘(†)’ de begrafenisdatum.
In de tekst wordt gebruik gemaakt van twee soorten noten. In de voetnoten onder 
aan de bladzijden wordt extra informatie gegeven, de eindnoten (blz. 46 e.v.) 
bevatten referenties.
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