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Ernst Z5a: Ernst van Lawick
geboren op 14 augustus 1645 en overleden op 21 januari 167334

Ernst Z5a is de zoon van Johan van Lawick (*1595 – †<1655) en Elisabeth Judith 
van Middachten  (†6-11-1672). Ernst is in 1669 gehuwd met Helena de Bedarides 
(†>21-5-1695), de dochter van Daniël de Bedarides en Elsabe van Gelre. 

Ernst was niet de eerste zoon van Johan en Helena die Ernst genoemd werd. Er 
gingen hem nog twee jong gestorven Ernsten voor, zoals blijkt uit een door zijn 
vader Johan geschreven lijst van de geboorte en ook het vroeg overlijden van zijn 
kinderen. 
Uit die door Johan geschreven lijst blijkt dat Johan en Elisabeth samen in totaal 12 
kinderen hebben gehad, waarvan slechts 8 volwassen zijn geworden. Hiervan is 
Zeger de oudste. De zes laatste geboren kinderen zijn alle volwassen geworden.

Ernst (Z5a) is in 1663 vaendrager, en gelegerd in Doesburg34. Hij heeft twee 
kinderen, Jan Daniël en Ernesto (Z5/6a). Ernesto is op 4 mei 1673 in Wageningen 
gedoopt. Verder weten wij niets van hem, maar mogelijk is Ernesto de Ernst van 
Lauwyck die op 16 oktober 1700 in Den Haag is begraven35. Van geen van beide 
kinderen van Ernst zijn mij nakomelingen bekend.

De oudste broer van Ernst, Zeger (*19-9-1631 – †19-12-1671) is kinderloos 
gestorven. Hij is een aantal keren burgemeester van Wageningen geweest.
De oudste zus van Ernst, Maria (2-3-1640 – †20-10-1708) is gehuwd met Johan 
van Balveren. Mogelijk was zij daarvoor kortstondig gehuwd met een zekere 
Roelof de Ruijter. Met Johan van Balveren heeft zij twee kinderen gekregen. Haar 
dochter, Sibilla Elisabeth van Balveren, is gehuwd met haar achterneef, Jacob van 
Lawick, een van de drie zonen van Ernst 5. Zoals reeds boven vermeld kregen zij 
samen een zoon, Ernst Z5/6c.
De tweede zuster van Ernst, Ernesta, zal hieronder behandeld worden (Z5b).
Over zijn jongste zuster Christina (*22-2-1643 – †24-2-1674) en zijn jongste broer 
Arend (*28-12-1650) is weinig bekend. Christina heeft wel een kind, maar dit is 
geen voortzetting van een Ernst-lijn.
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Beschrijving van de geboorte van Ernst Z5a door zijn vader Johan.
(Gelders Arch. 0473 Fam. van Lawick 1.1.2)
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Zijn broer Hessel (*8-9-1647 – †1723) 
koopt in 1695 het leen Heukelum en laat 
zich vanaf dan van Lawick tot Heukelum 
noemen. Hij was een prominent 
Wageninger, en is majoor, schepen en 
burgemeester van die stad geweest. Hij is 
echter nooit getrouwd en kinderloos 
gestorven. Hij had blijkbaar een zeer 
goede band met zijn zuster Maria. Hij 
heeft haar de laatste 11 weken van haar 
leven bij hem in huis laten verzorgen, en 
heeft zijn leen van Heukelum nagelaten 
aan haar dochter Sibilla van Balveren. 
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Kasteel Heukelom.
Tekening uit 1731 van Cornelis Pronk. 

In 1735 is het kasteel zeer grondig verbouwd 
met enkel het behoud van de oude muren.
(nr 515 in Topografisch-historische Atlas  

Gelderland; Gelders Arch., toegang nr 1551)


