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Ernst Z5/6c: Ernst van Lawick
geboren op 14 januari 1696 en overleden op 10 maart 1749

Ernst Z5/6c is de zoon van Jacob van Lawick (*10-1-1668 – †<7-3-1725) en 
Sibilla Elisabeth van Balveren (†27-9-1743). Hij is nooit getrouwd geweest, en had 
ook geen kinderen. 

Ernst was een zeer welvarend man. Hij 
was heer van Laekenburg en bezat het 
leen van Heukelom. Beide had hij in 
1743 geërfd van zijn moeder, Sybilla. 
Zij had Lakenburg via haar vroeg en 
kinderloos overleden broer Jan Willem 
van haar vader geërfd, en Heukelom 
via haar moeder van haar oom Hessel. 
Daarnaast bezat hij nog zeven andere 
landgoederen39. 
Op zijn landgoed te Wamel bezat hij 
een dwangmolen, d.i. een molen waar 
de naburige boeren verplicht waren hun graan te laten malen. Blijkbaar probeerden 
die boeren daar onderuit te komen, want op een landdag heeft hij tezamen met 
twee andere eigenaren van dwangmolens verzocht om overtreders van zijn 
molenrecht te mogen straffen. En om deze, als zij tot tweemaal toe hun boetes niet 
betaalden, te mogen opsluiten in het rasphuis. Dit verzoek is echter afgewezen40.
Ernst kon klaarblijkelijk zijn vermogen niet zo goed beheren. Want bij zijn dood 
liet hij, naast alle landgoederen en dergelijke, ook een groot aantal schulden achter. 
Zijn grootste schuldeiser was L.A. Torck (zie ook p. 27), die nog ƒ 12.000 van hem 
tegoed had39.

Het is opvallend dat een aanzienlijk gedeelte van de mannelijke nazaten van Ernst 
4 ongehuwd zijn gebleven. Deze mannen vormen kennelijk een uitzondering op de 
stelling van Jane Austen dat “it is a truth universally acknowledged that a single 
man in possession of a good fortune must be in want of a wife”41. Dat geldt voor 
Arend en Johan, zonen van Hessel en Helena, voor Hessel, zoon van Johan en 
Elisabeth, en voor Ernst Z5/6a, hun achterkleinzoon.  
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Huize Lakenburg te Wamel in de 17de eeuw
Prent uit 1786 van Hendrik Tavenier
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