


Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Het album Lage Weide van mr. W.H.A. Elink Schuurman. Van hoven naar beneden (bijschriften zoalsin het album): 'Boerderij Slangenrode', 'Boomgaard Hendrikhof: 'luttepeer' en 'De oogst'en 'Sofia'sHoeve': 'Populier en linden'. Ook de laat-middeleeuwse Sophiahoeve op Lage Weide behoorde tot hetbezit van de familie Elink Schuurman. De naam 'Sophiahoeve' was gegeven door Sophie de Heus, echt-genote van Hendrikus Elink Schuurman. De Sophiahoeve werd in 1976 door brand verwoest. Op datmoment was de boerderij at niet meer in gebruik en werd ze bewoond door kraakwachten. De sloopver-gunning werd vrijwel gelijkertijd afgegeven.Beeldcollectie HUA van Jaffa) stonden boomgaar-den. Bij Strijland op de HogeWeide was in 1738 zelfs sprakevan een 'oude' boomgaard eneen 'jonge' boomgaard. Burgersdie het zich konden veroorlovenhadden een eigen boomgaardaan de Daalsedijk met fantasie-rijke namen als de 'Perecater'. Pachtheren en pachtboeren Hoe het met pachtboer VanWerkhoven is afgelopen, is on-duidelijk, maar pachtschuld wasniet altijd een reden om de pachtop te zeggen. In 1734 verlengdeDaniel de Milan Visconti hetpachtcontract met Jan Teunissenvan Maarschalkerweerd, waarbijde laatste een schuldbekentenistekende van 4.458 gulden en 8stuivers

vanwege achterstalligepacht. Na het overlijden van Da-niel viel Slangenrode toe aan zijnzoon Gijsbert Franco de MilanVisconti, heer van Hindersteyn. In1761 kwam er weer een nieuwepachter: Cornelis Schalkwijk. Defamilie Schalkwijk zou het onderdiverse pachtheren meer danhonderd jaar op Slangenrode uit-houden. Na het overlijden vanGijsbert Franco en zijn zuster enhuisgenote Alexandrina kwamSlangenrode in het bezit van hunhuishoudster, de predikantsdoch-ter Jacoba Johanna Guitton. Denieuwe vrouwe van Hindersteyn,zelf al op leeftijd, trouwde met de85-jarige graaf Picot de La Mein-taye. Na het overlijden van degravin viel het bezit van de MilanVisconti's toe aan haar nicht, Wil-helmina Elizabeth Henrietta vanFlodorp. Zij was zelf als kind nogte gast geweest bij Gijsbert Fran-co en Alexandrina in hun huisaan het Utrechtse Begijnhof. was het bedrijf niet: in 1717 ble-ken Augustijn van Werkhovenen zijn vrouw Teuntje Peek eenpachtschuld van 1900 gulden tehebben opgebouwd. Zij ver-kochten hun vee en gewas aande pachtheer in mindering vandeze schuld. 'Gemeten ende gecaerteert' In 1718 liet Daniel de Milan Vis-conti zijn bezit in kaart brengendoor W. de Roy. In de cartouchemet de opdracht staan zijn titelsvermeld: 'Baron des HijligenRoomschen Rijks, Heere van Ni-velt, Ambachtsheer vant

Ge-recht van den Ouden Rijn met deBuerschap ende landen van Hey-cop, Raad in de Vroedschap derStadt Utrecht'. Inmiddels hoordeer 37 morgen (ca. 24 hectare) bijde hofstede. De kaart geeft ookinformatie over het gebruik vande grond: voor de helft alsbouwland en voor de helft alsweiland. Bij het huis lag een gro-te boomgaard. Een boedelinven-taris of een boedelscheiding, diemeer informatie verschaft overde bedrijfsvoering, is tot nu toeniet gevonden en misschien ookwel nooit gemaakt. Toch is weleen inschatting van te makenvan het boerenbedrijf op Slan-genrode. Omdat de boerderijdichtbij de stad lag, werd erwaarschijnlijk geen kaas ge-maakt maar werd de verse melkuitgevent in de stad. Op hetbouwland zal vooral graan ver-bouwd zijn, dat bij de bakkers inde stad aftrek vond. Ook hetfruit uit de boomgaard kon daarverkocht worden. Fruit was eenpopulair product op de LageWeide: ook bij de Coehoorn enbij Knotsenburg (in de omgeving 130 werd voor het eerst gebruikt inde paclital<te van 1701, waarinde hofstede met de boomgaardvan 1 morgen groot en in totaal24 morgen wei- en bouwlandwerd verpacht aan Augustijnvan Werkhoven. Winstgevend % vereniging Oud>Utrecht oktober 2003




