




Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 De hofstede &quot;Scherpenborch&quot;. 1966. Foto door G.M.Staal te Odijk.



Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 11 jaren om hondert vijfftich gulden. Ende daerenboven veer-tich mudden weijts^), tv/e mudden erreten, tv/e mudden ha-veren, en vet lam off een daelder daervoor, drie tonnen ap-pelen off drie gulden daervoor, ses gansen, vijftien goedepachtcapoenen voort convent, ende ses voor mijn Vrouw&quot;).All vrij geit ende pacht. Te betalen Victoris^) ende Kers-avont. Alhier over 't llle Vle jaer                                          I L gl. Ontfangen voor de voors. weijt                                   I LX gl. Die erreten sijn onder die Joufferen gedeylt, daervan hier gemaict wordt                                           Memorie Die appelen commen me Vrou en de kelweerster, daeromme utf °)                                      Memorie Die haver, lam ende ses capoenen commen me Vrou toe, ergo uts                                                     Memorie Die resterende vijftien capoenen sijn onder die Joufferen gedeylt, ergo                                         

Uts Ontfangen voor de gansen                                             VI gl. Wat ik hier uit de rekening heb overgenomen biedt nog wel meerpunten om over te praten dan ik er al heb uitgelicht. Commen-taar op de wijze, waarop de rentmeester de situatie van &quot;Scher-penborch&quot; heeft aangegeven, laat ik graag over aan iemand dieter plaatse beter bekend is. Ik opteer alleen nog voor die brand-olie. Een echte Utrechter weet, dat de Abram Dole-steeg, dieloopt van de Lange Nieuwstraat naar de Oude Gracht, directten Zuiden van de Hamburgerstraat, behoort te worden uitge-sproken als Brandoliesteeg. En wie dit niet weet uit de praktijk,kan het leren uit Broers' &quot;Historische Wandelingen door Utrecht&quot;pag.24. Abram Dole, een vrome Utrechtse burger, stichtte inhet begin van de 15e eeuw het Ursula-klooster, ook wel AbramDole-klooster genoemd. Uit onze rekening van 1606 blijkt nu,dat de verbastering

&quot;brondolie&quot; niet een grapje Is van de 19e



Tussen Rijn en Lek 1967 1. - Dl.1 1 T L3>^^ 12 eeuw, zoals men misschien zou denken, maar een al veel ouderspraakgebruik. Ik meen n.l. te mogen aannemen, dat in ons ge-val met &quot;Noortwert eensdeels brandolie&quot; bedoeld wordt, dat&quot;Scherpenborch&quot; aan de Noordzijde gedeeltelijk begrensd werddoor land, dat aan het Abram Dole-klooster in eigendom toebe-hoorde. Mr. P.H. Domste. Noten ') Eerst onder de Bataafse Republiek is aan de uitkering vandeze zgn. prebenden een eind gemaakt. ^) Voor zover bewaard gebleven berusten de rekeningen vanVrouwenklooster in het Rijksarchief te Utrecht, Catalogusvan de Archieven der Kleine Kapittelen en Kloosters, num-mer 1144. '') vierdalve houve wil zeggen de vierde hoeve half,dus 3^hoeve. 4)   29 Juni. 5)  weijt = tarwe. ) Met &quot;mijn Vrouw&quot; of &quot;me Vrou&quot; wordt de abdis bedoeld.Dat was in die tijd Walborch Bor von Amerongen. 7)

10 October. °) uts = ut supra = als boven ; dus hier = Memorie.
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