
CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS                       Transcriptie huiswerk les 4 

 

 

LES 4. Huiswerk tekst 1.  Oud Archief Tiel, inv.nr. 298, stadsrekening 1643 
Bladzijden uit de uitgaven 

 

1.  Uutgave van stadtsverteringen 

 

marge: per ordonnantie et quitantie 

2. Eerstelijck betaelt aen Hendrick 

3. van Hattem weert in Antwerpen over restant 

4. vande verteeringe vanden keurdach de anno 

5. 1643 ende voorders inden selven jaere 

6. t sijnnen huijse gedaen    428 - 0 - 0 

 

marge: per ordonnantie et quitantie 

7. Aen Goris Peters(zoon) Pieckevaen weert inde 

8. Croon over verteeringen opden eijntheftigen 

9. dach den 26en november 1642 tot sijnnen 

10. huijse gedaen      54 - 14 - 8 

 

11. Noch aenden selven van voordere verteeringen 

12. int' selve jaer tot verscheijden tijden tot 

13. sijnnen huijse gedaen     34 - 11 - 0 

 

14. Noch aenden selven over verteeringen op den 

15. 27en februarij 1643 met de heer tot Soelen 

16. etc als Richter deser stadt t' sijnnen 

17. huijse gedaen      36 - 8 - 0 

 

18. Noch aenden selven over verscheijde vertee- 

19. ringen inden selven jaere tot sijnnen huijse 

20. gedaen       73 - 17 - 8 

 

21. Noch aenden selven op den 9en julij anno 1643  

              ____________ 

      lateris  627 - 11 - 0 

 

 



CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS                       Transcriptie huiswerk les 4 

 

LES 4. Huiswerk tekst 2.  Oud Archief Tiel, inv.nr. 298, stadsrekening 1643 
Bladzijden uit de uitgaven (vervolg uitgaven) 

 

1. Als de heeren op de monsteringe 

2. geweest waeren neffens den commissaris 

3. Oijen t' sijnnen huijse verteert   25 - 10 - 0 

 

4. Noch aenden selven over gehaelde wijnnen 

5. ende verteeringe over de verpachtinge 

6. der conventens goederen in november ende 

7. december 1643 tot sijnnen huijse gedaen  51 - 2- 0 

 

marge: per ordonnantie et quitantie 

8. Betaelt aen Cornelis van Bisselick 

9. over verteeringen t' sijnnen huijse over 

10. coop van calck ende andersint(t)s tot 

11. laste der stadt inden jaere 1643 gedaen  34 - 6- 0 

 

marge: per ordonnantie et quitantie 

12. Aen Tonis Roeloffs(zoon) op Cleijberch weert 

13. in de Meeremin over verteeringen inden 

14. jaere 1643 tot laste deser stadt tot 

15. sijnnen huijse gedaen     25 - 0 - 0 

 

marge: per ordonnantie et quitantie 

16. Betaelt aende schepen Dirck van 

17. Riemsdijck over verschot bij hem voor de 

18. stadt gedaen      19 - 17 - 0 

 

marge: per ordonnantie 

19. Aen Jan Jans(zoon) borgermaijoor over 

20. penningen van montcosten van gegijselde 

21. persoon ende anders inden jaere 1643  20 - 0 - 0 

        ____________ 

      lateris  175 - 11 -  

 
Woorden 

Antwerpen  =  naam van herberg 

De Croon  =  naam van herberg 

De Meeremin  =  naam van herberg 

monsteringe  = inspectie van de troepen 

borgermaijoor  = leider van een burgercompagnie. De stad was verdeeld in 'compagnieën' onder  

leiding van een majoor of kapitein. Deze speelden een rol in de veiligheid en beveiliging van de stad, bijv. 

bij de brandbestrijding.   

gegijseld = een middel om een schuld of een levering te verkrijgen. De schuldenaar werd  

gegijzeld, dit kon gedwongen door het gezag zijn of vrijwillig. Het gebeurde vaak in een herberg. Er werd  

ook wel op kosten van de schuldenaar  'verteerd' zodat hij zo snel mogelijk zijn schuld zou voldoen. 


