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Kamerverhuur op De Neude 
 
Peter Bijvank De plaats van het huidige landhuis De Neude aan de 

Slichtenhorsterweg bij Nijkerk heeft een eeuwenlange 
geschiedenis. Het huidige fraaie landhuis staat er al bijna honderd 
jaar maar de ‘Noye’, ‘Noede’, of ‘Nue’ heeft een middeleeuws 
verleden en er stonden vele voorgangers met dezelfde naam op 
ongeveer dezelfde plaats. In dit artikel een blik op een 18e eeuwse 
gebeurtenis die zich afspeelde in en rond de voorganger van het 
huidige huis. Een artikel over een Amsterdamse kamerhuurder op 
het Gelderse platteland aan de vooravond van de Franse revolutie.  

   

 
Afbeelding 1: Het huidige huis De Neude met de bijzondere gevel. Het huis werd in 1927 gebouwd 
naar ontwerp van D.F. Slothouwer op de fundamenten van het vorige huis (bron: Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, 1999) .  

 
 
e Slichtenhorsterweg bij Nijkerk is een aaneenschakeling van prachtige oude 
boerderijen in een eeuwenoud landschap. Tegenover de boerderijen Groot en Klein 

Erental ligt het mooie landhuis De Neude verscholen achter een haag van Rododendrons. Het 
huis werd in 1927 gebouwd. Vermoedelijk omdat het oude huis of herenboerderij De Neude 
was verouderd of in verval was geraakt. Dit waarschijnlijk 17e eeuwse huis had een stenen 
voorhuis met twee puntdaken waaraan een rietgedekte stal was verbonden (zie afbeelding 2).1 
Deze twee puntdaken van de oude Neude zijn ook in het ontwerp van het huidige huis aan de 
noordzijde teruggebracht (zie afbeelding 8). De Neude kreeg daarmee in de 17e eeuw een 
voornaam uiterlijk. Stenen boerderijen waren uitzonderlijk in deze omgeving en de bewoners 
van het 17e eeuwse voorhuis waren dan ook meestal stadse mensen van goede huize. Een 
groot deel van de 17e eeuw werd het stenen voorhuis bewoond door het geslacht Lievens.2  
Tegelijkertijd werd het boerenbedrijf gerund door een gezin dat in de boerderij achter het 

 
1 Over de bouwdatum van dit huis is niets bekend. Op basis van het voorkomen is een 17e eeuwse 
bouwperiode het meest waarschijnlijk.   
2 Jacobus Lievens, predikant in Nijkerk van 1674 t/m 1701 (bron: www.dominees.nl, Gelders Archief, Gelderse 
Rekenkamer, toegangsnr. 0008, inv.nr. 1561). Johan Lievens was in 1714 schout van Nijkerk. Zijn vermoedelijke 
zoon Reynier Lievens nam een paar jaar later van 1720 tot 1731 zijn taak over (Beernink, 1916). Een schout was 
een ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. 
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voorhuis woonde.3 In de tweede helft van de 18e eeuw is De Neude in bezit van Jhr. Evert Jan 
Benjamin van Goltstein4 die dan de Vanenburg in Putten bewoont. Hij verhuurt De Neude 
vanaf ca. 1775 aan de heer S.M.T. ‘d Espie de Saulnier, kortweg Jean de Saulnier. Hoewel De 
Saulnier’s verblijf op De Neude maar een korte periode besloeg, kreeg dit door een bijzondere 
gebeurtenis een lange nasleep.  
 
 
   

 
Afbeelding 2: De Neude in 1774 met de twee puntgevels aan de noordzijde (gewassen tekening van H. 
Tavenier, 1734-1807) 

 
De achtergronden van Jean de Saulnier 
Van deze huurder van De Neude is in de archieven niet veel bekend. Zo weten we niet waar 
hij is geboren. De naam De Saulnier is een Franse naam die zowel in Frankrijk als Brussel 
veel voorkomt. De tweede naam ‘d Espie kan mogelijk verwijzen naar de graaf ‘d Espie in de 
stad Toulouse die daar in 1750 een groot huis liet bouwen. De link van de naam ‘d Espie 
Saulnier met deze familie blijkt mogelijk uit het feit dat ‘d Espie de Saulnier in 1750 een 
vracht lood vervoert naar deze graaf.5 De Saulnier wordt rond 1719 geboren en duikt in de 
archieven voor het eerst in 1746 op in Amsterdam waar hij samen met zijn vrouw Swaantje 
Margareta Telaar hun oudste zoon Antonius laat dopen in de Mozes en Aäronkerk te 

 
3 Dit blijkt ook uit de belastinginventaris ‘Lijsten van huizen, inwoners, beroepen en bezittingen, 1749, Nijkerk’, 
Gelders Archief, Staten van het kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden, toegangsnr. 0008, invent. nr. 270. 
De hoofdbewoner van De Neude is dan het boerengezin van Peter Gerssen en zijn vrouw en drie kinderen en 
‘de Heer Lievens’ wordt apart als medebewoner aangeduid.   
4 Jhr. E. J. B. van Goltstein (1751-1816), heer van Grunsfort (tot 1777), Groot Appel, Oldenhave en Vanenburg 
(1751-1816), drost te Hedel, burgemeester en drost van Wageningen. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Goltstein 
5 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnr. 5075, inv.nr. 10253&10254. 
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Amsterdam.6 In Amsterdam krijgt het echtpaar vijf kinderen en later zal het paar nog zes 
kinder krijgen! Zo rond 1750 gaat het De Saulnier voor de wind. De Saulnier is koopman en 
heeft een aantal schepen in bezit voor de kustvaart op Portugal, Frankrijk en Spanje. De 
familie woont op stand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Deze voorspoed blijkt echter van 
korte duur. Een tiental jaren later gaat het hem zakelijk minder.  
 

 
Afbeelding 3: Model van een Snauwschip van 20 stukken, anoniem, ca. 1780. Bron: Rijksmuseum. 

 
Hij komt dan regelmatig in archieven voor als verzekerde wanneer zijn koopwaar niet is 
aangekomen door oorlogshandelingen of zijn schepen zijn gezonken of gestrand. In 1763  
wordt zelfs het huis aan de Achtergracht in Amsterdam waar het gezin dan woont, uit de 
‘insolventen boedel’ van De Saulnier verkocht. Een paar maanden later ook zijn schip de 
Maria Fheresia, een zogenaamd Snaauwschip (zie afbeelding 3).7 De familie vertrekt 
waarschijnlijk in die periode vanuit Amsterdam naar een huis in de provincie Utrecht.8  
 
De Saulnier’s naam duikt daarna weer op als hij in 1775 gedurende een periode van negen 
maanden eigenaar is van château de Stalle (ook wel het Papenkasteel) nabij Brussel om 
daarna vanaf waarschijnlijk december 1775 De Neude in Nijkerk te gaan bewonen als 
huurder.9 Een wonderlijke stap voor een eens succesvolle Amsterdamse koopman uit een 
ongetwijfeld invloedrijke familie met een internationaal netwerk,  om zich te verstoppen in 
een meer dan honderd jaar oude boerderij op de Veluwe. Nijkerk maakt in deze periode een 
bloeiperiode door. In de ‘veste’ worden herenhuizen gebouwd en de groeiende stad is in 1795 
qua inwonertal de tweede stad van Gelderland. De verhuizing van het echtpaar lijkt hier niet 
aan gelieerd te zijn maar het gevolg van hun financiële nood. Na slechts twee jaar vertrekken 

 
6 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnr. 5001, inv.nr. 310&311. 
7 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnr. 5061, inv.nr. 2178. 
8 Dit blijkt uit een zinsnede in de brief van de advocaat van De Saulnier, dhr. De Lange Jr. die in 1797 schrijft: 
‘..maar zelvs hebben zij ook op hun eigen gewoond dat zij gehad en in de Provincie van Utrecht verkogt 

hebben..’, Gelders Archief, Familiearchief Van Goltstein, toegangsnr. 0568, inv.nr. 136.  
9 https://nl.wikipedia.org/wiki/Papenkasteel 
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ze in 1777 weer en reizen dan naar Brussel om daar hun dochters bij te staan in een 
erfeniskwestie en faillissement. Ze laten hun meubels en ander huisraad achter op De Neude, 
waarschijnlijk met het idee om daar, na afhandeling van de Brusselse zaken, weer terug te 
keren. De huisraad wordt zolang opgeslagen in de verzegelde ‘naaikamer’ en in een schuur 
waar ook hun rijtuig, een post-chaise (zie afbeelding 4), achterblijft.10 
 
Oplopend geschil tussen huurder en eigenaar 
In een elf jaar durende periode vanaf Pasen 1777 tot 1788 ontstaat er een zakelijk geschil 
tussen De Saulnier als huurder van de naaikamer en schuur van De Neude en de eigenaar 
E.J.B. van Goltstein over de achterstallige huur van beide ruimtes. In het Gelders Archief in 
Arnhem in het familiearchief van Van Goltstein vinden we hier tientallen brieven over terug.11 
Ogenschijnlijk een nietszeggende kwestie maar het geeft inzicht in zowel de achtergrond van 
de huurder als in die van het huis De Neude in die tijd.   
 

 
Afbeelding 4: Een vergelijkbaar rijtuig of post-chaise stond in een schuur bij De Neude  (Victor 
Adam, lithografie, ongedateerd) 

 
In de kern is het geschil eenvoudig; nadat de huur van f. 36,- per jaar inmiddels al een aantal 
jaren niet is betaald onderneemt de eigenaar Van Goltstein, zeven jaar na het vertrek van De 
Saulnier uit De Neude, juridische actie. Hij laat door de heer N.L. Herminier12, een notaris in 
Nijkerk, de heer De Saulnier in kennis stellen dat hij voornemens is om beslag te laten leggen 
op zijn bezittingen die in De Neude zijn opgeslagen ‘omzo gebruik te maken van zijn regt van 
legale hypoteecq’. De Saulnier reageert op deze kennisgeving meerdere keren door aan te 
geven dat hij Van Goltstein en de scholtis van Nijkerk, dhr. J. Doude13, een volmacht heeft 
gegeven om de goederen verzegeld op te slaan en daar te laten. De Saulnier beklaagt zich in 

 
10 De verzegelde kamer wordt in de brieven ook aangeduid als de ‘Loos kamer’. 
11 Gelders Archief, Archief familie Van Goltstein, toegangsnr. 0568, inv.nr. 136. 
12 De heer N.L. Herminier was ‘Commissaris van de beurtschepen van Amsterdam op Nijkerk’. 
13 J. Doude was scholtis of schout van Nijkerk van 1767 tot 1795. Met de komst van de Fransen nam hij ontslag 
(Beernink,1916). 
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deze brieven over hun lot. Dat ze in Brussel als ‘verdrukte oude ouders’ leven en dat ze vorig 
jaar f. 400,- niet betaald kregen terwijl ze al op reis waren naar Nijkerk om ‘onse zaaken door 
ons selfs te redden’ en zich daarom genoodzaakt voelen om uitstel van betaling tot volgende 
Pasen te vragen. Ze zijn nog steeds van plan om terug te keren naar het gebied rond Nijkerk 
om daar een ‘buijten goetje’ te vinden om hun oude dagen te slijten. Daarom hebben ze de 
goederen daar ook opgeslagen. De Saulnier geeft verder aan dat wanneer Goltstein hen dit 
uitstel niet bereid is te verlenen, hij een vriend wil vragen een paar meubelen over te nemen 
en met dit geld de huur te betalen. De Saulnier schrijft dat De Neude geen plaats is om 
‘goederen zo al onse meubels’ daar te verkopen of ‘half voor niet te laaten’. Waarmee hij 

aangeeft dat De Neude geen plek is 
voor mensen van hun (zijn én Van 
Goltstein’s) stand. Later zal ook een 
advocaat van De Saulnier De Neude 
aanduiden als ‘een gat’. Deze 
uitspraak, waarmee hij zichzelf de 
zelfde status toedicht als Van 
Goltstein, blijkt niet bevordelijk voor 
hun relatie. Van Goltstein zet de 
beslaglegging door en op 14 februari 
1787 wordt de verzegelde kamer op 
De Neude geopend om de daar 
aanwezige goederen te 
inventariseren. In afbeelding 5 is het 
bewijs van toestemming van deze 
gebeurtenis weergegeven.  
 
Op 7 mei 1788 worden de 
bezittingen van De Saulnier in een 
openbare verkoping in het huis van 
notaris Herminier aan de 
Langestraat in Nijkerk verkocht. Het 
duurste artikel is een staande klok of 
‘orlogie’ die f. 90,- opbrengt. De 
meubelen blijken in de inventaris de 
duurdere artikelen (kast, bank en 
tafel). De totale verkoopwaarde van 
destijds (f. 476,-) vertegenwoordigt 
nu een waarde van ca. € 4.400,-. 14  
Dit is, gezien alle aandacht en het 
vele gedoe, geen bijzonder hoog 
bedrag maar wel voldoende om de 
huurachterstand van 11 jaren mee te 
bekostigen.  
 

Afbeelding 6: Bewijs van toestemming om de ver- 
zegelde kamer op De Neude te betreden en de goederen  
te inventariseren.  
 
Naast de duurdere artikelen bestaat de inventaris uit een aantal opmerkelijke zaken als een 
‘kakstoel’, ‘kinderwagentje’, een ‘bunsingsval’ en een ‘clisteerspuit’ (met bijbehorend leren 
stoeltje...). De kleinere artikelen worden voornamelijk door Joodse opkopers gekocht. Deze 
zijn te herkennen aan hun namen: Moses Abraham, Gabriel Isaak, Salomon Joseph, etc. 
Daarnaast is ook opmerkelijk dat de deftige Van Goltstein zelf ook wat prullaria koopt zoals 

 
14 Bron:Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg). Site: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php 



   
 

Peter Bijvank  februari 2021  6 
 

een ‘kistje met hokjes’ voor 5 stuivers en ‘twee keulse potten’ voor ruim een gulden. Ook de 
scholtis, dhr. J. Doude koopt een aantal artikelen als ‘2 sonne luifels’ een ‘turfkist’, een 
‘glazen waterspuit’ en een ‘vergulde meermin’ voor haast drie gulden. De afslager zelf, dhr. 
Jan Lucas van de Gumster koopt verreweg de meeste artikelen voor een totale waarde van 
zo’n f. 67,-. Vermoedelijk zal hij hiermee de verkoop hebben proberen aan te jagen maar hij is 
waarschijnlijk zelf ook een opkoper van dit soort huisraad.  
 
Revolutie van de Patriotten 
Jaren na de verkoop blijven de advocaten van De Saulnier hun vermeende rechten opeisen. 
Zij wijten de ongelukkige gang van zaken aan de nalatigheid van J. Doude. 

 
Dit blijkt uit een brief uit 1791 waarin advocaat De Lange namens De Saulnier zich verbaast 
over het gedrag van de scholtis J. Doude en de wijze waarop hij met de goederen is omgegaan 
ondanks de volmacht die hem is gegeven om op de goederen te passen. Hij schrijft: ‘Arme 
ongelukkige die zoo veel door onze troubles geleeden en door die van Vrankrijk verlooren 
hebben; en nog ondergaan na al die tijd dat zij de Eer gehad, ja Zelv de vrijheid genomen 
hebben, van U en den voorn. J.S. Schout gezamentlijk met hunne procuratie (volmacht, PB) 

Het taalgebruik in de 18e eeuw 
In de vele brieven die over het geschil tussen De Saulnier en Van Goltstein zijn geschreven komt een in 
onze ogen overdreven vormelijkheid naar voren. Het is dan ook heel normaal voor die tijd om een 
brief als volgt te eindigen (van de advocaat van De Saulnier aan Van Goltstein): 
‘Mog ik dan (in deeze hoop) ook van uwe goedheid vergeeving verwagten over mijn omstandig 
verhaal waar meede ik u lastig valle., het is door menschlievendheid, en ten behoeve van de geene 
die in druk zijn, dat ik niets onbeproeft laate om hun alle mogelijke dienst die in mijn vermogen is te 
bewijzen verwagtende van uw kant de gunst waar om ik u verzoeke, en zo de eer van uw antwoord 
aan ’t nevensgaande adres mag ik u bidden te gelooven dat ik met de gevoelens van de diepste 
Eerbied en achting ben, na d’Eer die ik heb zeer oprechtelijk te zijn. Mijn Heer, Uw zeer ootmoedige 
en Zeer gehoorzaame dienaar’.  
 
Daarnaast bestonden de brieven uit erg lange zinnen, vaak zonder interpunctie. Het was gangbaar om 
in deze tijd op die manier te schrijven. Maar het was totaal anders dan het gesproken 18e eeuws dat 
door dialectverschillen een andere uitspraak en opbouw had. Daarnaast blijkt uit de woordkeuze en de 
zinsopbouw in de brieven van De Saulnier en zijn vrouw zelf dat ze niet gewend waren om in het 
Nederlands te schrijven. Hun schrijf- en spreektaal zal waarschijnlijk Frans zijn geweest.  
 

 
Voorbeeld van kleding van gegoede 18e eeuwers zoals De Saulnier. Willem Joseph Laquy, 1786 - 
Collectie Museum Het Valkhof 
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te belasten..’ In deze brief, maar ook in andere brieven uit deze periode, verwijzen de 
advocaten naar ‘de troubles’ in Nederland. Ze verwijzen daarmee naar de Revolutie van de 
Patriotten (1783-1787) die zich juist in deze periode afspeelde.15 In lijn met de Amerikaanse 
Vrijheidsoorlog (1776) eist een deel van de bevolking, de zogenaamde patriotten, in 
Nederland meer burgerrechten op. Ze eisen het vertrek van de stadhouder Willem V en 
treden in steeds meer Statenvergaderingen van de gewesten op. Dit leidt in 1786 tot het beleg 
van Hattem en Elburg door het Staatsleger (onder aanvoering van Willem V). Steeds meer 
steden (waaronder veel Hollandse steden maar ook een stad als Harderwijk) steunen de 
patriotten totdat in september 1787 het Pruisisch leger Nederland binnen valt en de oude 
orde (tijdelijk) herstelt. Veel patriotten vluchten vervolgens naar België en Frankrijk. Het 
vormde de aanloop van de latere Franse tijd (1794-1814). In de brieven van De Saulnier 
wordt vanaf 1787 regelmatig naar deze onlusten verwezen. Het vormt voor De Saulnier 
aanleiding om aan Van Goltstein een document of reispas te vragen om daarmee door 
Nederland te kunnen reizen. Deze heeft hij echter nooit gekregen want De Saulnier zou niet 
meer terugkeren op De Neude. Zijn mooie meubelen staan vanaf dat moment in de 
huiskamers van landjonkers als de heer Schimmelpenninck en lokale ambtenaren als Jan 
Doude. 
 
Tot slot 
Deze kwestie met de familie De Saulnier is slechts één van de vele gebeurtenissen in en rond 
het oude huis De Neude. Het geeft een blik terug in de tijd van hoepelrokken en kuitbroeken.  
 

  
Afbeelding 8: Links de noordzijde van de ‘oude Neude’ (foto begin 20e eeuw) en rechts de noordzijde 
van het huidige huis  

 
De gebeurtenis geeft ook aan dat het voormalige huis De Neude daadwerkelijk een landhuis 
is met in ieder geval voldoende grandeur dat er predikanten, schouten en Amsterdamse 
kooplieden wonen. Na het vertrek van De Saulnier is het oude huis De Neude nog de gehele 
19e eeuw in adellijk bezit (Van Goltstein en later Van Pallandt). In 1919 wordt de heer Van 

 
15 Rosendaal, 2005. 
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Leeuwen Boomkamp eigenaar van het landgoed Slichtenhorst met inbegrip van de Erental 
boerderijen en De Neude. Hij breekt de oude Neude af om er in 1927 het huidige huis met 
bijgebouwen te laten bouwen. Na de oorlog heeft De Neude diverse particuliere eigenaren en 
is tegenwoordig in bezit van de familie Den Hengst.  
 
 
Met dank aan Ruud Raats voor het zoekwerk in de Amsterdamse stadsarchieven. En dank aan Johan 
Bijvank voor het vertalen van de Franse teksten en tenslotte Heleen Bijvank voor het redigeren van dit 
artikel. 
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