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VANWEGE HET THEMA VAN DE LES ZIJN DE AFKORTINGEN IN VET WEERGEGEVEN 
 
Tekst 1 
 
Archief 0008 / Oud Rechterlijk Archief Tiel en Zandwijk, inv.nr. 50, bladzijde uit een 
schepensignaat 1457-1468.  
 
1. Scabini utsupra Arnoldus Pieck contulit sue 
2. uxori omnia sua bona post mortem ipsius quoad 
3. vixirit renunciavit, feria secunda post Jubilate 
 
4. Scabini et datum utsupra Sophia utsupra cum suo 
5 tutore contulit marito suo, omnia sua bona 
6. post mortem ipsius quoadvixirit renunciavit acta 
7. secunda hec? etcetera 
 
woorden 
scabini  = schepenen 
ut supra = als boven 
contulit  = overdragen 
uxori  = echtgenote 
bona  = goederen 
post mortem = na zijn dood 
ipsius  = zelf 
quoad vixirit = zolang hij / zij leeft 
renunciavit = bekendmaken, berichten 
feria secunda =  maandag 
 
betekenis 
Dit is een wederzijds testament op de langstlevende. Arnoldus Pieck laat aan zijn vrouw zijn 
goederen na zijn vrouw Sophia laat aan hem haar goederen na. 
 
 
Tekst 2 
 
Archief 0008 / Oud Rechterlijk Archief Tiel en Zandwijk, inv.nr. 50, bladzijde uit een 
schepensignaat 1457-1468.  
 
1. Scabini et datum utsupra Herman Henrick voirschreven 
2. heeft een vidimus van eenen brief van her 
3. Jan van Haaeftten voirschreven dair hij in ghe- 
4. mechtigt was vanden meester vanden Duyscher 
5. orden des cloesters guet te verkopen etcetera 
 
woorden 
vidimus = akte waarin een bevoegde autoriteit verklaart een originele akte te hebben gezien 

en waarna de akte letterlijk is overgeschreven overgenomen.  
Duitse orde = kloosterorde, de afdeling (Balije) te Utrecht had weer 14 kleinere beheerscentra 

of commanderieën. De Duitse orde had veel bezittingen. 
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betekenis 
Herman Henrick heeft een akte van Jan van Haaften, waarin hij door de Duitse orde gemachtigd 
is om kloostergoederen te verkopen. Het is dus een machtiging. 
 
Tekst 3 
 
Archief 1517 / Oud Rechterlijk Archief Culemborg, inv.nr. 106, Extract uit het 
sententieregister inzake een proces uit 1643 
 
1. Extract uuijt het register 
2. vande sententien der stadt 
3. Culenborch 
 
4. Tusschen Aert Henricxssoon impostmeester 
5. vande vremde bieren indertijht eijscher 
6. contra Antoni de With 
7. gedaegde  
 
8. Schepenen de pleijdoije van parthijen 
9. aengehoort, ordonneren den eijscher ende 
10. gerequireerde in te trecken de replique mitte verclaringe 
11. vande richter vande Water, insgelijcx ordonneren 
12. den requirant ende gedaegde te roijeren alle 't geene 
13. den selven naer dato vant furnissement 
14. daer bij heeft gevoucht, actum den 29en 
15. april 1643 
 
in kennisse van mij (doorhaling?) 
secretaris 
Nico de Lange 
 
woorden 
sententie = vonnis 
impostmeester = meester van de accijns (op de vreemde bieren) 
ordonneren = bevelen, gelasten 
gerequireerde = gedaagde 
requirant = degene die een vordering indient 
replique = reactie van de eiser tegen het antwoord van de gedaagde op de eis / dagvaarding 
furnissement   = procesdossier, voorzien van de vereiste processtukken 
 
betekenis 
Dit is een extract uit een register van vonnissen, inzake een kwestie over een accijns. Het lijkt op 
een soort schikking, beide partijen moeten wat toegeven. 
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Tekst 4 
 
Archief 1517 / Oud Rechterlijk Archief Culemborg, inv.nr. 106, Rechtskundig advies in een 
proces 1641 
 
1. Gesien seecker schriftelijck proces ongedecideert hangende 
2. voorden edele gerechte van Culenburch tusschen Aerent 
3. de Moelre scholten nomine officij ende Huijbert 
4. Verweij requiranten ende geopposeerdens, ende Philips 
5. van Batesteijn opposant ende gerequireerde ende gevraecht 
6. op de iudicatuire van dien 
 
7. Souden wij die vande voornoemde gerechte raeden bij haer voniss 
8. diffinitijff den voorschreven opposant ende geexecuteerde te 
9. verclaeren goet opposant, ende dientvolgende de geoppo- 
10. seerde te condempneren de gedaene executie als qualijck 
11. ende t'onrechte gedaen costeloos ende schadeloos aff te doen 
12. mitsgaders den voornoemde heere officier sijnen eijsch ende 
13. conclusie op ende jegens den opposant gedaen ende genomen 
14. te ontseggen, ende vorders den geopposeerde te condemneren 
15. inde costen vande processe, ende in reguart vande officier 
16. deselve te compenseren omme redenen 
 
Aldus geadviseert in 's Gravenhage op huijden den XVIIIen 
meij 1641 
 
Cornelis Bosch   J.S. Bothoven 
 
woorden 
scholten = schout (dit is de "officier van justitie") 
nomine officij = uit hoofde van zijn ambt 
opposant = partij die verzet aantekent tegen het vonnis 
iudicature  = vonnis vellen 
condempneren = veroordelen 
executie = uitvoering 
reguart  = in aanmerking nemend 
 
betekenis 
Dit is een rechtskundig advies, gevraagd in een zaak waarbij een partij verzet had aangetekend 
tegen een vonnis. De adviseur stelde de opposant in het gelijk. 
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Tekst 5 
 
Archief 1517 / Oud Rechterlijk Archief Culemborg, inv.nr. 102, dupliek behorende tot een 
proces uit 1582  
 
kantlijn: innegebracht opden XXXIIen junij XVc LXXXII (27 juni 1582) 
 
Copie 
1. Duplijcq voor Anthonis Thonis Gobelssoon scholt vanden 
2. Broeck, item Ijsbrant Aertssoon, Jan vanden Kerckhoff 
3. ende Hendrick Janssoon hemraden des gemenen landts 
4. van Culemborch opte replijcq voorden Edele ende 
5. erentfesten Henrick Bentinck drost des 
6. Graeffschaps Culemborch / mijn Edele heeren  
7. vanden gerichte deser stadt Culemborch overgelevert 
 
8. Vur generale duplijcq emploieeren die (doorhaling) gedaagde alle t gene bij hare 
9. antwoorde geposeert ende verhaelt is, daer bij oick noch persisterende 
 
10. Ende omme int particulier opte artijculen der voirschreven replijcq te  
11. dupiceren 
 
12. Overslaende die drie eerste artijculen als niet nieus poserende  
 
13. Seggen opten IIIIen, Ven, VIen ende VIIen artijcule dat bijder ordonnantie aldaer 

verhaelt 
14. gene conditien des acoordts verhaelt noch genarreert end werden ende dat  
15. oversulcx ende oick om andere oorsaken vande gementioneerden acoorde 
16. niet genoichsam en is blijckende 
 
17. Item opten VIIIen, IXen, Xen, XIen, XIIen, XIIIen ende XIIIIen artijculen seggen 

datmen vermogens 
18. het dijckboeck opten Leckendijck des lants van Culemborch sulcke 
19. gewoontten ende ordonnantien volgen moet als gehauden worden tusschen den 
20. Dieffdijck ende den Souwendijck alwaer van gelijcken niet en wordt 
21. bevonden 
 
woorden 
duplijcq = tweede verweer van de gedaagde, reactie op repliek van de eiser 
scholt van den Broek = de voorzitter van het Gemeneland van Culemborg 
replijcq = reactie van de eiser tegen het antwoord van de gedaagde op de eis / dagvaarding 
drost  =  (vergelijkbaar met schout) 
emploieeren = aanwenden, gebruiken 
gedeposeert = getuigen 
persisterende = volharden in een eis 
poserende = (hier) bevatten 
ordonnantie = regeling 
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genarreert  = verteld 
gementioneerd = aangevoerd 
vermogens  = (hier) volgens 
 
 
betekenis 
Een dupliek is een processtuk waarbij de gedaagde zijn verweer doet, na de repliek van de eiser. 
Er wordt puntsgewijs op de argumenten van de eiser ingegaan.  
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RESERVETEKST 1 
 
Tekst 6 
 
Archief 0001 / Oud archief Tiel, inv.nr. 576, stuk over het Zevenjaarsgeld   
Lestekst 4.  Archief 0001, Oud archief Tiel, inv.nr  576, 22-9-1581 
 
1. Edele erentveste eersaeme wijse en voorsichtighe 
2. gunstige goede vreunden ende naebueren, Soe wij verstaen 
3. dat tusschen U luijden ende onse stadt Culenborch 
4. seecker onverstandt saude verresen sijn, ter oirsaecken 
5. van het seven jaers gelt, d welck ghij luijden nu 
6. hoogher ende zwaerder sijt eijsschende, als voorhenen 
7. daer voren ist betaelt geweest, So hebben wij  
8. niet willen laeten U desen te scrijven, guettlijck 
9. begerende, ghij luijden die voornoemde onse stadt boven alden 
10. hercomen niet en willen bezwaeren, op dat in alles 
11. goede naebuerschap ende eenicheijt (wie tot noch toe 
12. gesciet) gecontinueert ende onderhalden moge werden 
13 waer toe wij ende onse voornoemde stadt ende borgeren altijdts  
14. gansch geneijcht ende willich sullen wesen 
15. Bovelen u, naer onsen freuntlijcken groeth ende erbiedinge 
16. in schuth ende scherm des alderhoochsten. Datum op 
17. onse behuijsing Culenborg den XXIIen septembris 
18. XVc eenentachtentich 
 
19. die grave van Culenborch, vrij heere van Pallant 
20. witthen (of uuitthen) ende weerde heere van Lienden, Lede, Wildenborch 
21. Uwe guitwillige vreundt 
22. ende naebuir 
23. Floris graeff van Culenborch 
 
 
betekenis 
Het zevenjaarsgeld was een belasting die de stad Tiel hief voor dorpen en steden in de omgeving 
om bij te dragen aan het op peil houden van de verdedigingswerken van de stad, het bolwerken 
e.d. De lasten drukten zwaar op de dorpen en steden, vandaar dat er veel werd gecorrespondeerd 
over deze belasting. Hier verzoekt de graaf van Culemborg namens de stad om de lasten niet nog 
hoger te maken. Men beroept zich hierbij op het goede 'nabuurschap'.  


