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ACHTERGRONDEN VAN DE FAMILIE VAN ESTVELT 
 
De familie kent een heel lange geschiedenis op de Veluwe, met name in Barne-
veld en omgeving. De familienaam zou ontleend zijn aan de buurtschap Esveld, 
zo’n twee kilometer ten oosten van Barneveld. 
Tegen het eind van de 16e eeuw gingen de bewoners van de Veluwe massaal over 
op het protestantse geloof. Dat was niet het geval met de familie Van Estvelt. De 
leden van deze familie bleven het rooms-katholieke geloof trouw, tegen de stroom 
in. 

Veel mensen hebben het idee dat Eemnes eeuwenlang een dorp van 
boeren en landarbeiders is geweest. Dit beeld is toch niet helemaal 
correct. Toen het in de Gouden Eeuw (17e eeuw) goed ging, lieten 
de welgestelden in ons land her en der buitenplaatsen aanleggen. Je 
moet je voorstellen dat het daarbij ging om een riant buitenhuis met 
een parkachtige omgeving. Bekend zijn de buitenplaatsen langs de 
Vecht en die in Baarn en Soestdijk. In die tijd zijn er ook in Eemnes, 
langs de Wakkerendijk, enkele buitenplaatsen aangelegd zoals 
“Eemlust” en “Stadwijk”.  
 
Minder bekend is de buitenplaats, die eind 17e eeuw werd 
aangelegd in Loog Koppen en Snellenbergs Noorder Erven of zoals 
we tegenwoordig zeggen op Wakkerendijk 154 en 156. Reijnier van 
Estvelt en zijn vrouw Maria Theresia van Wichen (Wichem) 
vestigden zich na hun huwelijk in 1695 op deze buitenplaats. Ze 
kwamen allebei uit vooraanstaande rooms-katholieke families. Wat 
waren dat voor families? Waar kwamen ze vandaan? Wat heeft de 
familie Van Estvelt voor Eemnes betekend? In dit artikel probeer ik 
op deze vragen antwoord te geven! 

EEN ROOMS-KATHOLIEKE VELUWSE FAMILIE IN EEMNES 
 

De familie Van Estvelt en Eemnes 
HENK VAN HEES 
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Er was op de Veluwe ook nog een bijzondere situatie. Die had te maken met de 
abdij Abdinghof in het Duitse Paderborn, niet ver over de grens met Nederland, 
ter hoogte van Arnhem. Deze Benedictijner abdij was gesticht in het jaar 1031 en 
om het klooster en de monniken te onderhouden, kreeg de abdij grote stukken 
grond op de Veluwe in bezit met name rond Putten, Voorthuizen, Barneveld en 
Nijkerk. De opbrengsten van deze gronden gingen voor een groot deel naar de ab-
dij Abdinghof. Omdat de abt vanuit het verre Paderborn niet alles in de gaten kon 
houden, stelde hij een beheerder aan, een zogenaamde kelner, die zich in Putten 
vestigde. Zijn onderkomen werd de Kelnarij van Putten genoemd. 
Toen het protestantisme op de Veluwe wijd verbreid was, heeft men de goederen 

 

Het klooster Abdinghof te Paderborn in Duitsland. Hier werden Benedictijner monniken 
(vaak Nederlanders) opgeleid, die als priester gingen werken in Barneveld en omgeving, on-
der bescherming van de familie Van Estvelt. 
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van de abdij Abdinghof in dat gebied niet in beslag genomen zoals in veel andere 
gebieden wel gebeurde. Men bleef er van af omdat het bezittingen waren van een 
buitenlands klooster. De kelner van Putten was bijna altijd een monnik van Ab-
dinghof. De familie Van Estvelt bleef altijd goede contacten met de abdij Abding-
hof en de kelnarij van Putten onderhouden. Gedurende het eind van de 17e eeuw 
en een groot deel van de 18e eeuw woonde er een Nederlandse monnik van Ab-
dinghof in het huis van de familie Van Estvelt in Barneveld. Vanuit dat huis deed 
de monnik priesterlijk werk en hij droeg er ook geregeld de Mis op voor katholie-
ken uit de omgeving.  Zo hielp de familie Van Estvelt het smeulend vuur van het 
katholicisme brandend te houden op de Veluwe. 

Tekening van het huis van de familie Van Estvelt in Barneveld, waarin oogluikend H. Mis-
sen werden opgedragen door de Benedictijner monniken van Abdinghof. Het lag aan de 
noordzijde van de Langestraat en ten oosten van de Nieuwstraat. 
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De familie behoorde tot de voor-
aanstaande Veluwse geslachten. 
De familienaam duikt in de Mid-
deleeuwen al geregeld op maar ik 
wil me bij het uitwerken van de 
stamboom van de familie toch be-
perken tot de gegevens, die voor 
100 % betrouwbaar zijn en terug 
te vinden waren in ons bronmate-
riaal. 
 
Het familieoverzicht start bij Reij-
nier van Estvelt, geboren tussen 
1530 en 1550. Hij was de over-
grootvader van de Reijnier van 
Estvelt, die naar Eemnes kwam. 
 
 
 
 
 

1. Reijnier van Estvelt 
 geboren tussen 1530 en 1550; overl. circa 1589 
 trouwt Gerecht Amersfoort 25-02-1587 
 Claesgen van Wenckum 
 
Het huwelijk van Reijnier en Claesgen moet maar kort geduurd hebben want in 
een missive van het Hof van Gelre en Zutphen van 18 september 1589 staat Claes-
gen al vermeld als weduwe. In een missive van 7 maart 1589 wordt Reijnier nog 
genoemd. Dit zou betekenen dat hij tussen maart en september van dat jaar is 
overleden. Uit dit huwelijk is de volgende zoon geboren: 
 
11. Johan van Estvelt 
 geboren rond 1588; overl. rond 1660 
 trouwt rond 1620 
 Johanna van Ommeren 
 geboren rond 1585; overl. rond 1660 

De bekende Nederlandse dichter Joost van den 
Vondel (1587-1679), die een oom was van Re-
becca Bruijningh, de moeder van Reijnier van 
Estvelt uit Eemnes.  
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Johanna was in 1608 voor de eerste keer getrouwd met Willem Jacobz Botter, met 
wie zij drie kinderen kreeg. Vanaf het moment dat zij trouwde met Johan van Est-
velt woonde ze in Barneveld. Uit dat huwelijk zijn nog eens drie kinderen gebo-
ren. Dochter Wilhelmina (geb. ca. 1625) trouwde met Johan Brandt en dit paar 
woonde op de Bruinenhorst. Dochter Hadewig (geb. ca. 1630 en overleden op de 
Bruinenhorst 29 maart 1694) bleef ongehuwd. 
De familielijn gaat verder met de enige zoon van Johan van Estvelt en Johanna van 
Ommeren: 
 
111. Reijnier van Estvelt 
 geboren ca. 1622; overl. na 1695 
 trouwt in 1659 op “Vlierbeek” in Barneveld 
 Rebecca Bruijningh 
 geboren Amsterdam ca. 1627; overl. na 1693 
 dochter van Jan Ariszen Bruijningh en Catharina van den Vondel 
 
Reijnier is opgegroeid in Barneveld. Zijn familie had daar diverse bezittingen. Vrij-
wel de hele bevolking van Barneveld was rond 1600 overgegaan tot het protestant-
se geloof. Zoals al gezegd bleef de familie Van Estvelt katholiek en steunde zelfs 
de weinige overgebleven katholieken in Barneveld. Reijnier stelde zijn huis open 
voor de monniken van Abdinghof en liet ze daar Missen opdragen. Zo mocht de 
eerste missionaris van de statie Barneveld, de monnik Meinardus van Houten, van-
af 1674 zelfs in het huis van Reijnier inwonen. Na zijn dood in 1680 werd deze 
monnik begraven in het graf van de familie Van Estvelt in de Hervormde kerk te 
Barneveld. 
 
Reijnier heeft landelijke bekendheid gekregen naar aanleiding van zijn huwelijk. 
Hij trouwde nl. met de Amsterdamse Rebecca Bruijningh. Haar moeder Catharina 
van den Vondel was een zuster van de beroemde Nederlandse dichter Joost van 
den Vondel. Speciaal voor het huwelijk van Rebecca en Reijnier in 1659 schreef 
oom Joost van den Vondel een gedicht van 12 strofen, een zogenaamd Lantge-
zang. Hierin beschrijft hij hoe Reijnier zijn Rebecca overhaalde hem te volgen 
naar zijn buitenplaats “Vlierbeek” bij Barneveld. Dit gaat gepaard met een verheer-
lijking van het buitenleven, dat zoveel aangenamer is dan het stadsleven.  
Joost van den Vondel brengt het zo onder woorden alsof een zekere Koenaert, ge-
zeten achter een lindeboom, gesprekken van de geliefden afluistert. Ter illustratie 
staan op de volgende pagina enkele fragmenten uit het gedicht. 



82 HKE jaargang 35 

 

 

Uit het huwelijk van Reijnier en Rebec-
ca zijn in Barneveld zes kinderen gebo-
ren: 
 
Johan van Estvelt (ca. 1665-1728) 
trouwt 
Johanna Gertrudis Roos 
 
Maria van Estvelt (1666-1743) 
Ze bleef samen met haar zuster Anna 
Maria in het ouderlijk huis in Barneveld 
wonen. Ze is nooit getrouwd. 
 
Anna Maria van Estvelt (1670-1752) 
Ze trouwde in 1714 met haar neef He-
ribertus Hagen (1684-1748). Dit paar 
bleef in het ouderlijk huis in Barneveld 
wonen. Anna Maria gaf daar, net als 
haar vader, huisvesting aan de monni-
ken van Abdinghof, die nog steeds als 
een soort missionarissen werkten voor 
de katholieken in Barneveld en omge-
ving. In haar huis bleven de monniken 
voor de katholieken ook Heilige Mis-
sen opdragen. Dat was toen in feite ver-
boden maar het zal wel oogluikend 
toegestaan zijn omdat de familie Van 

Estvelt een vooraanstaande familie was. Vooral Anna Maria heeft zich hiervoor 
sterk gemaakt. Na haar dood in 1752 schreef pater Koch in het Dodenboek van 
Barneveld: “Zij was waarlijk een moeder voor deze statie en een steunpilaar der 
katholieken van Barneveld”.  
In zijn boek “Rondom twee torens” geeft pastoor L.A. Hoogeboom van Barneveld 
aan waar zich het huis van de familie Van Estvelt in Barneveld bevond: “Zij be-
woonden het tweede huis beoosten de Nieuwstraat aan de noordzijde van de Lan-
gestraat gelegen en waren de eigenaars van al de gronden aan die zijde der straat, 
welke zij in erfpacht hadden uitgegeven om er huizen op te bouwen, als mede van 
de gronden ter westerzijde van de weg in het zogenaamde Klein-Lunteren”. 

Estvelt van de min gedreven, 
   En van zorgen overlaên, 
Prees zijn Schoone ’t ackerleven 
   Op de es wijze vierig aen: 
 
Gy zult hier uw’adem haelen 
   In een vrye ope lucht, 
Op ’t gezang van nachtegaelen, 
   Buiten stads- en beursgerucht: 
   Daer geen oostersch koopman 
zucht, 
Of in zee dryft, bang voor schade, 
En, op ’s waters ongenade, 
   Voor een Turck en kaper vlucht. 
 
Lust het u, van loof belommert, 
   Daer ons Vlierbeêk, langs de kant 
Ruischt door ’t koren, onbekommert 
   Wat te rusten, hant aen hant 
 
Onder ’t klagen, onder ’t kermen 
Klapte in Koenaerts oor een zoen. 
Estvelt nam Rebeck in d’armen 
   Dit gaf Koenaert groot vermoên 
   Dat haer mond vrijpostigh toen 
’t Gouden Jawoort had gesproken. 
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Wilhelmus van Estvelt (1674-1715) 
trouwt 
Elisabeth Heerman 
 
Jacobus Aloysius van Estvelt (geb. 1677) 
Hij is waarschijnlijk jong gestorven. 
 

Het zesde kind van Reijnier van Estvelt en Rebecca Bruijningh is naar Eemnes ge-
komen. Het was: 
 
111.1 Reijnerus (Reijnier) van Estvelt 
 geboren Barneveld 1677 
 overleden Eemnes 06-06-1744 
 trouwt Nijmegen 01-09-1695 
 Maria Theresia van Wichen (Wichem) 
 geb. Nijmegen 1674 
 overl. Eemnes 22-12-1756; begr. Eemnes 31-12-1756 
 dochter van Dr. Ignatius van Wichen (Wychen) en 
 Vrouwe Christina Susanna des Pommereault 
 
Op de 17e en 18e eeuwse buitenplaatsen langs de Wakkerendijk woonden meestal 
gefortuneerde families uit Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Ze gebruikten de bui-
tenplaatsen meestal als zomerhuis. Toen Reijnier van Estvelt rond 1695 met zijn 
vrouw in Eemnes neerstreek, was hij een vreemde eend in de bijt: een vooraan-
staand man van de Veluwe, gelovig katholiek en beschermer van zijn geloof! 
Zijn vrouw Maria Theresia van Wichen kwam ook uit een door en door katholieke 
familie. Haar vader was Ignatius van Wichen, doctor in de rechten en o.a. bezitter 
van Huis Poelwijk bij Gendt. In Nijmegen bewoonde hij met zijn familie het huis, 
waarin hun familielid Peter Kanis (1521-1597) gewoond had; Kanis is beter be-
kend als de Heilige Petrus Canisius, een Nijmeegs theoloog en de eerste Neder-
landse jezuïet. Na zijn dood is hij heilig verklaard.  
De grootvader van vaderskant van Maria Theresia was Werenfried van Wichen. 
Hij kocht in 1640 het Kanishuis (nu Broerstraat 42-44 in Nijmegen). Het naastlig-
gende steegje is een tijdlang Werenfried van Wychensgas genoemd. Diverse keren 
is Werenfried beboet omdat er in zijn huis Papistische bijeenkomsten werden ge-
houden. In 1657 werd de Mis een keer onderbroken toen de magistraat een inval 
deed en Werenfried bestrafte met een geldboete. 
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Maria Theresia had een broer, die Wil-
helmus Ignatius van Wichen heette. Hij 
had een zoon, Wilhelmus Alexander 
Dominicus (1710-1798), die jezuïet 
werd en een tijdlang priester was van 
de Franse ambassade in Den Haag. 
De moeder van Maria Theresia was 
Vrouwe Christina Susanna des Pomme-
reault, dochter van de Antwerpse bur-
gemeester Willem des Pommereault. 
Zij trouwde in 1668 te Antwerpen met 
Ignatius van Wichen uit Nijmegen. 
 
 
VAN ESTVELT IN EEMNES 
 
Reijnier van Estvelt en zijn vrouw moe-
ten dus na hun huwelijk in 1695 naar 
Eemnes verhuisd zijn. Het is niet be-
kend waarom ze voor Eemnes hebben 
gekozen. Er zijn tot nu toe ook geen 
koopakten op hun naam gevonden. 
Maar aangenomen mag worden dat ze 
in die tijd het Loog Koppenerf (Wakkerendijk 156) en het Snellenbergs Noordererf 
(Wakkerendijk 154) hebben gekocht. Op deze plek hebben ze in die tijd een bui-
tenhuis laten bouwen. Het lijkt erop dat ze daar met hun gezin permanent ge-
woond hebben en dus niet alleen in de zomertijd.  
 
Reijnier moet in die tijd ook grond gekocht hebben ter hoogte van Wakkerendijk 
58. Daar stond toen een boerderij, waarvan we weten dat daarin een schuilkerk 
voor rooms-katholieken geweest is. Volgens een overstromingslijst van 1702, wa-
ren grond en woning toen eigendom van Reijnier van Estvelt en woonde de pas-
toor daar. De voorgeschiedenis is helaas nog niet bekend. Was daar al langer een 
schuilkerk voor rooms-katholieken of heeft Reijnier daar de pastoor laten wonen 
en een schuilkerk ingericht nadat hij grond en woning had gekocht? Hij heeft in 
Eemnes in ieder geval de familietraditie voortgezet als beschermer van de rooms-
katholieken.  

Heilige Petrus Canisius (1521-1597) ofwel 
Peter Kanis uit Nijmegen, was familie van 
Maria Theresia van Wichen, de vrouw van 
Reijnier van Estvelt uit Eemnes. 
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Reijnier bekleedde ook diverse functies in Eemnes. Zo werd hij in 1697 genoemd 
als penningmeester van de Gecommitteerde Geërfden van Eemnes-Buiten. Dat wa-
ren de vertegenwoordigers van de mensen, die grond in Eemnes bezaten en het 
polderbestuur vormden. Van 1709 tot en met 1715 vervulde hij deze functie op-
nieuw. Van 1701 tot en met 1705 en van 1709 tot en met 1714 was hij ook pacht-
penningmeester van de Gecommitteerde Geërfden. Van 1727 tot 1733 was hij ge-
woon lid van dit college. Gedurende het jaar 1710 was hij Buurmeester van Eem-
nes-Buiten, een functie, die je in die tijd voor één jaar vervulde. Reijnier is dus 
echt een actief man geweest binnen de gemeente Eemnes.  
 
In de loop der jaren heeft hij zijn grondbezit in Eemnes nog verder uitgebreid. De 
grootste aankoop deed hij in 1726. Hij kocht toen het Gosen Schoutenerf 
(Wakkerendijk 158) met de daarbinnen gelegen boerderij. Ook kocht hij toen het 
Aart Jansenserf (Wakkerendijk 160) met de daarbinnen gelegen woning. 

Huis Poelwijk bij Gendt, eigendom van Dr. Ignatius van Wichen, schoonvader van Reijnier 
van Estvelt uit Eemnes. 
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Reijnier stierf in Eemnes in 1744. Zijn vrouw Maria Theresia bleef daarna op de 
buitenplaats in Eemnes wonen tot haar dood in 1756. Uit hun huwelijk zijn in 
Eemnes zes kinderen geboren: vijf zonen en één dochter: 
 
 

Kristianus Joannes van Estvelt 
gedoopt RK Eemnes 21-03-1699 
 
Als getuige bij zijn doop noteerde de pastoor in het Eemnesser doopboek: 
Cristina Susanna. Waarschijnlijk vond hij de achternaam van de grootmoeder 
van dit kind (Des Pommereault) te moeilijk om te noteren en daarom liet hij die 
maar weg. 
Kristianus is later kanunnik geworden. Verder is er niets over hem bekend.  

De voormalige woning Wakkerendijk 154, die mogelijk nog bijgebouw is geweest van de 
buitenplaats van Reijnier van Estvelt. Afgebroken rond 1961. 
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Maria Rebecca van Estvelt 
geboren Eemnes 1704; gedoopt RK Laren 17-09-1704 
Over haar is verder niets bekend. Waarschijnlijk is ze jong gestorven. 
 
Reijnerus Ignatius Wilhelmus van Estvelt 
geboren Eemnes 1706; gedoopt RK Baarn 07-12-1706 
overleden Haarlem 14-02-1748 
 
Hij werd priester. Eerst was hij van 1731 tot 1735 kapelaan in Vogelenzang. In 
1735 werd hij als priester benoemd in Haarlem, in de statie De Claveren ofwel 
St.-Bavo. Toen hij in 1748 in Haarlem overleed, was hij als priester verbonden 
aan de Roomse statie in de Agterstraat. Hij is begraven op 22 februari 1748 in 
de Grote of St.-Bavokerk.  

De boerderij Wakkerendijk 158, die vanaf 1726 ruim 150 jaar in het bezit is geweest van 
de familie Van Estvelt-Verheijen. De boerderij werd in die tijd steeds verhuurd.  
Foto SHBO uit 1935. 
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Marcellus Jacobus van Estvelt 
geboren Eemnes; gedoopt RK Eemnes 06-09-1709 
begraven Eemnes-Buiten 20-08-1710 
 
Heribertus Franciscus van Estvelt 
geboren Eemnes; gedoopt RK Eemnes 06-04-1716 
overleden Bergen op Zoom 15-07-1771 
trouwt RK Amersfoort 03-11-1757 
Maria Theresia van Sasse (van Isselt) 
geboren Huize Isselt; gedoopt RK Amersfoort ’t Zand 15-07-1718 
overleden Amersfoort 06-10-1780 
 
Heribertus was genoemd naar zijn oom Heribertus Hagen. Hij koos voor een 
militaire carrière en werd uiteindelijk luitenant bij het Regiment Dragonders 
van Colonel Grave Van Bijlant. 
Door overerving kwam hij in het bezit van diverse familiebezittingen o.a. in 
Barneveld. Daarbij was ook het familiehuis van zijn tante Anna Maria en oom 
Heribertus Hagen, waarin de katholieken hun Misvieringen hielden. Dit huis 
werd later naar zijn vrouw ook wel het Sassehuis genoemd. 
Heribertus en zijn vrouw Maria Theresia kregen geen kinderen. 
 

De laatste van de vijf zonen van Reijnier en Maria Theresia was: 
 
111.15 Jacobus Marcellus van Estvelt 
 geboren Eemnes ; gedoopt RK Eemnes 09-04-1713 
 overleden Arnhem 07-02-1791 
 trouwt circa 1745 
 Maria Ridderhuijs 
 geboren 1711 
 overleden Zierikzee 14-02-1783 
 
Jacobus werd net als zijn broer Heribertus militair. Hij werd uiteindelijk capitein in 
het 2e Bataillon van de Generaal De Maleprade. Als militair moet hij een zwer-
vend bestaan geleden hebben. 
Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer hij getrouwd is. Zijn vrouw Maria Ridder-
huijs was bij hun huwelijk weduwe van een zekere Accré. Uit dat huwelijk was 
een dochter Dina geboren in 1738. 
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Opvallend in zo’n rasechte katholieke familie was het feit dat Maria Ridderhuijs 
hervormd was. In 1779 kwam ze met attestatie van Breda en werd lid van de Her-
vormde Gemeente Amersfoort. In 1781 vertrok ze vandaar naar Zierikzee, waar ze 
twee jaar later is overleden. Haar dochter Dina was ook hervormd. 
Uit het huwelijk van Jacobus Marcellus van Estvelt en Maria Ridderhuijs zijn twee 
dochters geboren: 
 

Maria Rebecca Rosa van Estvelt (Roosje),  
geboren circa 1748 en overleden in 1820 
 
Johanna Catharina van Estvelt (Kaatje),  
geboren circa 1750 en overleden in 1834 

 
Zij waren de enige kleinkinderen van Reijnier van Estvelt en Maria Theresia van 
Wichen uit Eemnes. 
 
 
DE BUITENPLAATS IN EEMNES 
 
Nadat Maria Theresia in 1756 op haar buitenplaats in Eemnes was overleden, liet 
ze twee zonen na, die nog in leven waren: Heribertus Franciscus en Jacobus Mar-
cellus. Deze zonen erfden grond en woningen van hun ouders in Eemnes. Ze be-
sloten de buitenplaats te verkopen. In de koopakte, die was opgesteld door notaris  
J. van Keijserswaart, werd het toen als volgt omschreven: 
 

“…sekere buijtenplaats, bestaande in een logeabel Heerehuijsinge voorsien 
met verscheijdene vertrekken soo boven als beneden kamers, keukens, kel-
ders en stallinge met sijn tuijnen, moestuijnen en boomgaarden, sijnde met 
sijn heggen en alleës omringd van een considerabele partijë swaare eijke, ij-
pe en beuke boomen, neffens nog een kruijs- of Starrebos in sijn plantagie, 
groot circa twee en een halff mergen tezamen, alsmede een Boeren- of 
tuijnmanshuijsinge met een berg daarbenevens en nog een hofje met 
vrugtbomen daar over agter de Hoogeweg, alle staande en gelegen onder 
desen gerechte van Eemnes-Buijtendijk in Loog Koppen en Snellenbergs-
Noorder Erven…” 

 

Met een beetje fantasie kunnen we ons voorstellen hoe het eruit zag: een heren-
huis met twee verdiepingen met diverse kamers, uitgebreide tuinen maar ook bos-
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STAMBOOM VAN DE FAMILIE VAN ESTVELT  
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partijen, zelfs een Sterrenbos, bestaande uit zware eiken, iepen en beuken. Dan 
nog een boerenwoning met een hooiberg. Tot slot wordt er nog iets heel bijzon-
ders genoemd: aan de overkant van de weg, achter de Hoogeweg is in de polder 
een hofje met fruitbomen! Zoiets is nu niet denkbaar in de polder. 
De buitenplaats wordt op 1 februari 1758 verkocht aan Gerbert Cornelisse van  
’t Klooster, Otto Kits en Jan Knupker voor een bedrag van 2047 guldens en 10 stui-
vers! Niet lang daarna moet het buitenhuis zijn afgebroken. De verdere landerijen 
in Eemnes, waaronder ook het Gosen Schoutenerf met de boerderij Wakkerendijk 
158, bleven in het bezit van de gebroeders Van Estvelt. 
Zoals boven beschreven stierf Heribertus in 1771 kinderloos. Toen zijn broer Jaco-
bus Marcellus in 1791 overleed, liet hij de bezittingen na aan zijn beide dochters 
Roosje en Kaatje van Estvelt en aan Dina van Accré, dochter uit het eerste huwe-
lijk van zijn vrouw. De hele familie woonde toen in Arnhem. Dina van Accré stierf 
daar in 1808 en Roosje van Estvelt in 1820. Alle eigendommen kwamen toen in 
handen van de jongste dochter van Jacobus Marcellus van Estvelt: 
 
111.152 Johanna Catharina van Estvelt 
 geboren circa 1750; overleden Arnhem 04-10 -1834 
 trouwt Herwen 04-10-1792 
 Michiel Hendrik van den Ouwelant 
 geboren Arnhem 31-01-1755; overleden Arnhem 27-05-1809 
Dit echtpaar trouwde ruim een jaar na het overlijden van de vader van Johanna 
Catharina. Het huwelijk bleef kinderloos. Op een bijzondere manier heeft dit echt-
paar de Van Estvelt-nalatenschap na hun dood een bestemming gegeven. Michiel 
Hendrik van den Ouwelant had namelijk een zuster: 

Overlijdensadvertentie van Dina van Ackré, stiefdochter van Jacobus Marcellus van Estvelt in de Op-
rechte Haarlemsche Courant van 5 juli 1808. 
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I. Clara Maria Catharina van den Ouwelant (1758-1786) 
 trouwt 
 Johan Baptista van der Veecken 
 
Johan van der Veecken was rentmeester van de Domeinen van de Vorst van Ho-
henzollern-Sigmaringen en Stadhouder van de Heerlijkheid Pannerden. Dit echt-
paar kreeg een dochter: 
 
II. Francisca Adriana Clara van der Veecken (1779-1853) 
 trouwt in 1803 
 Mr. Antonius Josephus Johannes Henricus Verheijen (1774-1833) 
 
Francisca moest tante zeggen tegen Kaatje van Estvelt. Ze moet wel een goede 

”Het Zandhuis” te Boxmeer, gebouwd ca. 1718 en lange tijd bewoond door de familie Ver-
heijen (van Estvelt). 
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band met haar gehad hebben want ze noemde één van haar tien kinderen Jacobus, 
naar de vader van Kaatje.  
Mr. Antonius Verheijen was eerste secretaris ven het kabinet van koning Lodewijk 
Napoleon van Holland en lid van de Tweede Kamer. 
Uit dit huwelijk zijn dus tien kinderen geboren waaronder: 
 
III. Mr. Jacobus Adrianus Michael Wouter Verheijen 
 geboren Grave 03-04-1805 
 
Zijn oudtante Johanna Catharina van Estvelt had haar oog op hem laten vallen. Hij 
werd Jacobus genoemd naar haar vader. Ter nagedachtenis aan Jacobus Marcellus 
van Estvelt werd de naam Van Estvelt toegevoegd aan zijn achternaam Verheijen. 
Ook voor zijn nageslacht. Na de dood van zijn oudtante Johanna Catharina van 
Estvelt in 1834 erfde hij alle bezittingen van de familie Van Estvelt in Eemnes: de 
landerijen en ook de boerderij Wakkerendijk 158. Hij ging dus door het leven als: 
 
Mr. Jacobus Adrianus Michael Wouter Verheijen van Estvelt 
overleden Boxmeer 01-05-1874 
getrouwd te Boxmeer 05-09-1836 met 
Maria Elisabeth Hengst (1807-1862) 
 
Dit echtpaar woonde in het Zandhuis in Boxmeer. Dit prachtige pand was ge-
bouwd na 1718 en sinds die tijd bewoond door de familie Verheijen. Mr. Jacobus 
A.M.W. Verheijen van Estvelt en zijn vrouw kregen vijf kinderen: twee zonen wer-
den allebei kantonrechter en stierven beiden zonder nageslacht. Eén dochter bleef 
ongehuwd en twee dochters trouwden. De familienaam Verheijen van Estvelt 
werd vanaf deze generatie dus niet verder doorgegeven. Er moet nog nader onder-
zoek naar gedaan worden maar alles wijst erop dat de bezittingen van de familie 
in Eemnes na de dood van Mr. Jacobus Verheijen van Estvelt in 1874 zijn ver-
kocht. Zo kwam er na bijna 200 jaar een einde aan de betrokkenheid van deze fa-
milie Van Estvelt / Verheijen met Eemnes. 
 
Voor het tot stand komen van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van het boek 
“Rondom twee torens” geschreven in 1978 door L. A. Hoogeboom, in die tijd pas-
toor van Barneveld. Hij beschrijft de geschiedenis van de parochie van Barneveld 
vanaf de middeleeuwen. In dit boek komt de familie Van Estvelt ook geregeld aan 
de orde. Het bijzondere is dat deze pastoor Bertus Hoogeboom een lid is van de 
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Eemnesser familie Hoogeboom. Lam-
bertus Arnoldus Hoogeboom (1921-
1998) was de zoon van Cornelis Hoo-
geboom (1889-1992) en Klaasje Roke-
brand (1891-1983). Vader Cornelis 
Hoogeboom was in 1889 geboren in 
Eemnes en woonde later met zijn gezin 
aan het Kermisterrein in Laren. Hij 
werkte als timmerman-aannemer.  
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