










Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 12 Hendrik Bemard Nieuwenhuis erft in 1833o.a. de ridderhofsteden Schoonauwen enDen Engh. een roeischuitje                               14,00 een bedstede en drie tuigenkasten 14,00een bed met toebehoren                   50,00 tweede keukenmeid Anna IJsendijk (sal. 75,-/jaar)                                11,875 tuinknegt Harmen Roeien (salaris 90,-/jaar)                             14,25 tuinknegt Albert Gerlinge (salaris 90,-/jaar)                             14,25 kostgeld voor van Amstel's tuinknegts (260,-/jaar)                    41,165 arbeider Hannes Vonk (salaris 5,50/week)                            5,50 dood- en begrafeniskosten             1709,25 rouwgoederen voor Prof. Nieuwenhuis, echtgenote en kinderen                                     1058,37 dito voor Mejuffouw Wolff            360,85 dito voor de dienstboden                178,95 Heer Beeldsnijder voor stalling (325,-/jaar)                                   51,455 A.van der Star voor oppassen huis Ganzenmarkt                                   6,00 Heer van Odenhoven voor land pacht in Lage Weid(70,-/jaar)         70,385 Heer baron van Wijckersloot voor pacht van de visscherij Schoonauwen                                 22,31 Hnde Bruijn te Leijden voor abonnement van een waterwerktuig op den Engh                               

     6,00 hovenier Hardenberg voor aspergebollen                                 44,00 Mr.Hendrik Bernard Nieuwenhuis(1816-1890) Heer van Den Engh van1833 tot 1861 en Heer vanSchoonauwen van 1833 tot 1890 Hendrik Bemard werd al op 17-jarige leef-tijd grootgrondbezitter, toen hij alle onroe-rende goederen waaronder Ridderhofstandde Engh erfde van zijn oud-oom HendrikRavee. Tot zijn meerderjarigheid (in dietijd 25 jaar) mochten zijn ouders op kasteelDen Engh gaan wonen. Het werd langer,want beiden zijn op het kasteel overleden(in 1857 en 1867). Hendrik Bemard trouw-de in 1845 met Sara Maria van Welze, zegingen in Utrecht wonen. Het huwelijkbleef kinderioos. In 1849 kocht hij de boer-derij Klein Heemsmade met ongeveer 9 haland van Jacob Boursse. In 1861 verkochthij kasteel Den Engh met de Enghsehofstede aan zijn broer Dionys Christiaanvoor 60.000 gulden 17). In 1865 volgde de verkoop van de hof-stede Heemsmade vanouds Hemsma staan-de aan de Engsche laan en een hofstedegenaamd Klein Heemsmade ten westenvan de vorige gelegen tesamen met deoverweg over de Rijnspoorweg eveneensaan zijn broer Dionys Christiaan voor60.000 gulden 18). In 1863 kocht hij een Heerenhuis metkoepel op LI81 nabij het Sterrenbosch inUtrecht. In dit Heerenhuis

ging hij met zijnvrouw wonen. Het huis was verzekerd voor11.000, de inboedel voor 5000 gulden. Toen zijn moeder in 1867 overleed zalDen Engh al in een slechte staat hebbenverkeerd. Zij was, voor zover we hebbenkunnen nagaan, de laatste permanentebewoonster. Ook de talrijke boerderijenwerden in de loop van de tijd verkocht.Toen hij in 1890 in Utrecht overleed washij alleen nog eigenaar van RidderhofstadSchoonauwen met uitgestrekte landerijen.Die zijn geveild en brachten de somma van148.000 gulden op. Hij vermaakte zijnwoning nabij het Sterrenbosch en 100.000gulden aan zijn vrouw. Zijn vermogenwerd bij zijn overlijden geschat op 250.000gulden. Als erfgenamen werden benoemdzijn broers &quot;van hele bedde&quot; AdriaanJacobus, Dionys Christiaan en CoenraadJacobus Nicolaas Nieuwenhuis 19). Het eiland op Schonauwen en 5 morgenland schonk hij aan de NH kerk vanHouten, onder beding het graf van HendrikRavee in orde te houden, zo niet dan ver-vallen de rechten aan de RC kerk vanHouten. , De onroerende goederen vanHendrik Ravee in 1833 13) een huizinge in Utrecht op de Ganzen-markt                                         6970,00 een plaisiertuin met Heere Huijzinge enkoepel buiten de Catharijnepoort aan deningel op L180 nabij het Sterrenbosch

3790,00De Heere Huijzinge genaamd Den Enghonder de gemeente Vleuten met de daarbijbehorende gebouwen benevens 5 bunder95 roeden tuin, boomgaard en bosch als-mede de Ambachtsheerlijkheid vanThemaat en de vrije visscherij en pacht zooverre die onder de Heerlijkheidvan Den Engh behoren getaxeerd doorJacobus Oskam 14) en Zeger van de Bie 10600,00 op de hofstede naast Den Engh(pachter C.Peek)                        13780,00 de hofstede Heemsmadeop den Enghschelaan (pachtersFrederik en Gerrit Bouwman) 16260,00de hofstede Stapelnissen inOudenrij (pachter G.Hier)          17600,00 de Ridderhofstad Schoonauwenen 14 besteden in de Lopikerwaard,de omgeving van Houten,Montfoort en Woerden             129370,00 De familie Nyegaard/Nieuwenhuis De familie is afkomstig uit Denemarken,oorspronkelijk was denaam Nyegaard. Hetwas een vooraanstaand geslacht van gees-telijken en kooplieden, de stamboom gaatterug tot 1618 16). De eerste telg uit dit geslacht die naar Ne-derland kwam was Jacob Severin Nye-gaard. Hij kwam hier op een wel heel ergongebruikelijke manier. Als scheepskapi-tein leed hij omstreeks 1770 schipbreuk opde Zuiderzee. Hij heeft meteen het vareneraan gegeven en vestigde zich als koop-man in Alkmaar, waar hij zijn

naamvertaalde in Nieuwenhuis. Uit zijn huwe-lijk in 1775 in Alkmaar met Maria GertrudScholl werd in 1777 hun enige zoon Jacobgeboren. Jacob werd predikant in Zutphenen Utrecht, daarna hoogleraar in bespiege-lende wijsbegeerte en letteren aan de hoge-scholen te Deventer en Leiden. Uit zijneerste huwelijk in 1800 in Zutphen metCaroline Wilhelmina Femandine Domelawerd zoon Ferdinand Jacobus geboren, diezich later Domela Nieuwenhuis noemde.Waarschijnlijk heeft hij hiermee de naamvan zijn moeder voor uitsterven willenbehoeden. Hij was de vader van o.a. deberoemde Ferdinand Domela Nieuwen-huis, sociaal hervormer, waarover verderopmeer. Uit het tweede huwelijk van Jacob in1811 met Anna Margaretha ElisabethClasina van Pesch werden vijf zoons eneen dochter geboren. Een van de zoons De boedelschulden van HendrikRavee in 1833 15) bankgeld NH kerk te Vleuten 29,60 huisknecht Hendrik de Graaf voor waakloon 29,00 werkmeid Mietje de Vinke voor waakloon 27,00 Prof. Wollerbeek voor visites 200,00 Chirurgijn Stouw 261,25 Apothecar Ommen 270,35 med.drvan den Heuvel 18,60 Mej.Wolff voor huishouding (salaris 600,-/jaar) 145,00 boekhouder Jan Betlem (salaris 800,-/jaar) 11,11 tuinbaas van Amstel (salaris 400,-/jaar) 63,33 tuinman Lebeeke

(salaris 208,-/jaar) 4,00 koetsier Jan van der Hoeven (salaris 250,-/jaar) 39,58 palfrenier Gerrit Amen (salaris 80,-/jaar) 12,66 huisknecht Hendrik de Graaf (salaris 100,-/jaar) 15,83 werkmeid Maria de Vink (salaris 100,-/jaar) 15,83 eerste keukenmeid (salaris 4,-/week) 4,00








