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1 Inleiding 
 
Dit document helpt jou op weg met jouw transcriptie. Hier focussen we op het gebruik van 
handtekeningen en sommen we veelvoorkomende handtekeningen op. 
 
Vele getuigenverhoren en ondervragingen van verdachten werden afgesloten met een 
handtekening. In de verhoren van de 19de-eeuwse correctionele rechtbank was een 
document pas geldig nadat zowel de bevoegde de rechter, de griffier en de 
ondervraagde/getuige zijn of haar handtekening onderaan had geplaatst. De rechter en de 
griffier waren geletterd, dus zijn hun handtekeningen altijd terug te vinden. Onder de 
getuigen en ondervraagden kon niet iedereen schrijven. Ofwel lieten ze een ‘X’ na op het 
document, ofwel schreef de scribent ‘… en verklaert, bij onkunde, niet te konnen schrijven’. 
Hierna volgde niet altijd een handtekening in de vorm van een ‘X’. 
 
Wat als je een handtekening tegenkomt? Kom je handtekeningen in de marges tegen, dan 
hoef je deze niet op te nemen in jouw uitgeschreven tekst. Deze wijzen namelijk op een 
aanpassing achteraf in de tekst van het verhoor. Alle betrokkenen dienden immers hun 
goedkeuring te geven over de aanpassingen. De handtekeningen op het einde neem je wel 
op in jouw tekst. Schrijf de namen vervolgens voluit. Vaak gaat het om twee of drie 
handtekeningen. Hieronder hebben we per periode vaak voorkomende handtekeningen 
(rechters en griffiers) opgenomen. In de linkerkolom is een afbeelding toegevoegd. In de 
rechterkolom staat de naam van de persoon in kwestie. 
 
Ook wij kennen niet alle handtekeningen. Kom je de naam achter de persoon te weten, dan 
horen we dat graag en vullen we de lijst aan. Zo helpen we elkaar op weg!  
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2 1840 
 

 

J. Verbeke 
(griffier) 

 

Eugene Joos 
(rechter) 

 

C. Van Caloen 
(rechter) 

 

W. Charlier 
(griffier) 

 

Charles Pierret 
(griffier) 
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3 1850 – 1860  

 

Charles Vercauteren 
(rechter) 

 

Karel Boury 
(griffier) 

 

Jacob Comer 
(vrederechter – kanton Nevele) 

 

Bernard Verbiest 
(griffier – kanton Nevele) 

 

Camille Ketels 
(vrederechter) 

 

Henri Van Isacker 
(commissaris/griffier- kanton Oostende) 

 

Edouard Seraphin Delsrave: (vrederechter- 
kanton Oostende) 
 

 

César de la Pontain 
(griffier) 
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Jean-François Mulier 
(vrederechter kanton Torhout) 

  



 

6 

4 1870 

 

Edmond De Gottal 
(rechter) 

 

Hippolyte Van Hove 
(griffier) 

 

Alphonse Vanden Bulcke 
(rechter) 

 

Ferdinand De Blauwe 

 

Gustaaf Herman 
(rechter) 

 

N. De Pauw 
(substituut procureur des Konings) 

 

Voorlopig een onbekende voor ons. 
Weet je wie dit is? Laat het ons weten! 
(griffier) 

 

Depoortere 
(Substituut procureur) 
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5 1880 

 

Alfred Lefrancois 
(rechter) 

 

René Paret 
(griffier) 

 

Voorlopig een onbekende voor ons. 
Weet je wie dit is? Laat het ons weten! 
(griffier) 

 

Louis De Net 
(rechter en griffier) 

 

Charles Forel 
(griffier) 

 

Julius Staelens 
(griffier) 
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Auguste Voos 
(politiecommissaris Blankenberge) 
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6 1890 

 

Maurice Fraeijs 
(rechter) 

 

Decloed 
(griffier) 

 

Joseph De Cock 
(rechter) 

 


