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Ernst Z3/4a: Ernst van Lawick
overleden vóór 1600
Deze Ernst van der Lawick is moeilijk te plaatsen.
Hij verschijnt in de archieven als gerichtsman van
de Veluwe in 1545, 1546 en 1548, dus na de dood
van Ernst 3 en vóór de geboorte van Ernst 4.
Verder is er sprake van ‘de erven van Ernst van
der Lawick’ die in conflict zijn over de
nalatenschap van ene Laurens (van der)
Schuyre(n)/Schuere(n). De eerste stukken14 over
dit conflict stammen uit 1575. Laurens van der
Schuyren zit dan in hechtenis en er is een verzoek
om een wever en een kuiper te ondervragen, die
Zegel van gerichtsman Ernst van
der Lawick, 1546
zijn medeplichtigen zouden zijn. In juni 1580, als
(Gelders.
Arch. 0306 (Comm. SintLaurens overleden is, is er een strijd om zijn
Jan, Arnhem. 511)
nalatenschap. Laurens zou in Antwerpen
getrouwd zijn met Marike Kors. Vermoedelijk beschikt Marike wel over de
goederen uit de nalatenschap, want de landdag gelast haar de nalatenschap te
ontruimen, in eerste instantie ten behoeve van de schout van Ede, die de goederen
tot een uitspraak laat beheren door een onafhankelijke zaakwaarnemer of te wel
‘sekwester’. Ernst (Z3/4a) en na zijn dood zijn nazaten betwisten de geldigheid van
het huwelijk en daarmee aanspraak van Marike en haar dochter Laurentgen op de
de erfenis. In juli 1580 wordt Marike gelast haar acties tegen Jorden van der
Lauwick en Ernst en zijn nazaten als erfgenamen van Laurens te staken. Tevens
wordt dan opdracht gegeven de goederen in bezit van deze erfgenamen te stellen.
Maar blijkbaar zijn die goederen in 1599 nog niet uitgeleverd aan die erfgenamen.
In dat jaar betreedt de dochter van Marike, Laurentgen, het strijdtoneel als dochter
van Laurens. Zij vraagt verder geen betalingen (uit de boedel) te doen aan de
kinderen van Ernst van der Lawick. Zij betwist dat de nazaten van Ernst recht
hebben op de nalatenschap van Laurens. Vervolgens is in april 1600 een proces
aangespannen door Margaretha van der Laewick en vertegenwoordigers van
Jenneken, Stytyn en Marie van der LaewickA tegen de “vermeinte dochter van zr.
Laurens van der Schuyre”15. Blijkbaar is dit proces voor de erven van Ernst van der
Lawick niet erg succesvol verlopen, want in een brief uit mei van dat jaar wordt
gesproken over het vonnis “tusschen Laurentgen van der Schuer en de
gepretendeerde erfgenamen van Laurens van der Schuer”. De goederen worden
(weer) onder beheer van een sekwester gesteld.
A

Margaretha van der Laewick, weduwe van Wolter van Lennep, Johan Simons als man ende momber
van Jenneken van Laewick, Ernest van de Wall daer moeder aff was Styntyn van der Laewick, hem
sterck maeckende voer sijne drye susteren unde Ernst Stevens die soen van Steven Rende als man
van Marie van der Laewick unde d’Erenfeste Gadert van Berfelt et potentiaverunt Mr. Lambertum
Croll
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Hieruit blijkt dat Ernst van der Lawick vier vrouwelijke erfgenamen had,
vermoedelijk zijn dochters. Van deze vier dochters hebben er tenminste twee een
zoon Ernst, namelijk Styntyn en Marie. In hoeverre de voornaam Ernst in deze
lijnen ook weer is doorgegeven, is mij niet bekend. Ook Margaretha had
vermoedelijk een zoon Ernst, en in ieder geval een kleinzoon Ernst15. Met deze
kleinzoon eindigt de Ernst-lijn in deze tak.
Bij de processtukken wordt ook nog een keer verwezen naar een Jorden van der
Lauwick. Vermoedelijk is dat de kleinzoon van Jorden, de broer van Ernst 3. Als
dat inderdaad het geval is, suggereert dit ook dat Ernst Z3/4a familie is van Ernst
3. Hij zou bijvoorbeeld een zoon van Jorden, de broer van Ernst 3 kunnen zijn, en
dus een oom van de Jorden uit het proces.
Volgens een dossier Riemsdijk uit 1789 zou Ernst gehuwd geweest zijn met
Gijsberta van Randwijk15.
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