
CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS                  Transcriptie Huiswerk les 1  
 
 
Huiswerktekst 1. Archief 0008 / ORA Tiel en Zandwijk, inv.nr. 0455. Boedelinventaris 
Cornelia Rijs, bladzijde 1  
 
Teksten in bovenmarge: 
Exhibitum den 11 september 1772          .   Klijnpennink   24 stuivers 
 
1. Onvervankelijke staat en  
2. inventaris door mij onder- 
3. geschreven deurwaarder der 
4. stad Tiel, geformeert van 
5. den naegelatenen boedel van  
6. wijlen Cornelia Rijs, weduwe 
7. van Dirk Diepzidde, zulks 
8. uit kragt van speciaal consent 
9. en authorisatie door de wel- 
10. edele en agtbaare Heeren van 
11. den gerigte der stad Tiel, in 
12. dato den 4 september 1772 op 
13. requeste van de heer D.L. de 
14. Win verleend 
 
15. Eerste capittel van contant 
16. geld 
17. het contant geld bedraagt sig  f  " (0 gulden) – 10 stuivers – 0 penning  
 
18. Tweede capittel van de voor- 
19. deel goederen, of kleederen 
20.  behoorende tot den lijve van  
21. de overleedene 
 
22. Een sijde jappon 
23. een rode sitze jappon 
24. een bruijne stoffe jappon 
25. een swarte sijde jappon 
26. een rood sitz jack 
27. een wit dito 
28. een groen dito 
29. een bruijne sijde gestikte rock 
30. een blauwe damaste rock 
31. een sitze rock 
 
Huiswerktekst 2. Archief 0008 / ORA Tiel en Zandwijk, inv.nr. 0455. Boedelinventaris 
Cornelia Rijs, bladzijde 3 
1. drie dobbelsteene sakjes 
2. twee borstrokken 
3. een corsjet 
4. twee trijpe moffen 
5. een paar saijette handschoen 
6. een baijen rock 
7. een dito rock 
8. een gestreepten rock 
9. een ouden dito 
10. een faelie                      (let op: er staat een s, door de f hoort een streep, maar "saelie" is hier  

   heel onlogisch!) 

11. ses hemden 
12. twee dobbelstene voorschoten 
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13. twee swarte capers 
14. een sloopje met papieren 
15. een hoepel rock 
16. een stuck dito 
17. een korke trekker 
18. een houte snuijfdoos 
19. een glase thee bos 
20. twee brillen 
21. een servet 
22. een stuck van een laeken 
23. een oud laeken 
24. een scheer doek 
 
25. Derde capittel van eenig goud, 
26. en zilver werk, corallen, en  
27. eenige boeken 
 
28. Een luijters lieder boek met zilver beslag 
29. een avondmaal boek met zilver beslag 
30. een silver beugel met een tas 
31. een silver odolarijn doosje 
32. een ketting bloed corallen met een slootje in goud 
33. een ketting dito corallen 
34. een goud oorringetje 
 
 
woordenlijst bij deze teksten 
p 1. 
exhibitum = stuk is overgelegd (volgt datum) 
geformeert  = gevormd, tot stand gebracht 
consent  = toestemming 
authorisatie = goedkeuring 
requeste = verzoek, verzoekschrift 
capittel  = hoofdstuk 
sitze   = fijne katoenen stof, vaak met opdruk of beschildering 
p. 3 
dobbelstenen = stof die bestaat uit patroon van dobbelstenen 
trijpe  = fluwelen stof 
saijette  = getwijnde wollen stof 
baije  = een stof: op molton gelijkend flanel 
faelie  = doek, handdoek 
caper  = kap, muts met afhangende strook voor nek en schouders 
bos  = bus 
odolarijn = (odelarijn) afkomstig van eau de la Reine = reukwater, genoemd naar Elisabeth  

   van Hongarije 
 
 
Huiswerktekst 3 Archief ORA Acquoy, inv.nr 38, bladzijde uit boedelinventaris  
 
1. Meubilaire 
2. goederen op de kamer 
3. een rek met tien porcelijne schoteltjes 
4. en agt kopjes 
5. nogh ses porcelijne kopjes en seve schoteltjes 
6. twee porcelijne kommen 
7. drie porcelijne borden 
8. nege Delffse aarde schoteltjes 
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9. twaalff dito taaffelborden 
10. een Keuls roomkannetje trekpot en  
11. spoelkom 
12. een rek met drie aarde schootels en vier 
13. borden 
14. een kast  
15. op de kast twee schootels een aarde 
16. potje en een kommetje 
17. twee aarde schootels 
18. een spiegel 
19. twee schilderijtjes 
20.  een slagtbijl 
21. een schaal met drie pont gewigt 
22. twee taaffels 
23. een slaapbank 
24. een timmerkisje 
25. twee schilderijtjes een spiegel, drie 
26. bostels 
 
 
woordenlijst bij deze tekst 
bostel   = borstel 
 
 
Uitleg van de stukken 
De drie bladzijden zijn delen van twee boedelinventarissen. Boedelinventarissen werden 
meestal opgemaakt in verband met de verdeling van een erfenis. Het kon ook om andere 
redenen zijn, bijvoorbeeld in verband met het beheer van een vermogen of om inzicht te krijgen 
in het vermogen van een debiteur. Het gaat eigenlijk altijd om zaken waarbij het niet zozeer om 
de goederen zelf draait, maar om de economische waarde van die goederen. Goederen die 
geen of nauwelijks economische waarde hadden komen we in boedelinventarissen doorgaans 
niet tegen.  
 
Meertens Instituut 
Op de website van het Meertens instituut is een boedelbank met 3000 boedelbeschrijvingen 
opgenomen. Hierbij is een lexicon opgenomen van termen die in boedelbeschrijvingen 
voorkomen:  
http://www.meertens.knaw.nl/boedelbank/boedellexicon/index.htm 
 

http://www.meertens.knaw.nl/boedelbank/boedellexicon/index.htm

