HANDLEIDING TRANSCRIPTIE
In dit document vind je een overzicht van onze richtlijnen om de historische bronnen te lezen
en uit te schrijven (transcriberen). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op onze ervaringen met de
bronnen. Indien je iets tegenkomt dat niet in deze handleiding is verduidelijkt, contacteer ons
gerust via de het forum (‘talk’) en/of via getuigenissen@vub.be.
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1. Algemeen
Schrijf de tekst precies over, zoals het staat in het verhoor of de ondervraging. Corrigeer geen
spelling- en schrijffouten.
Zie je dat de scribent een leegte laat en dit opvult met puntjes, bijvoorbeeld bij een naam, typ
dan de puntjes over. Voeg geen naam toe, ook al wordt dat later in de tekst duidelijk, en duidt
met de puntjes aan dat de scribent hier een leegte in de tekst laat.

2. Gedrukte 19de-eeuwse tekst
Transcribeer zowel handgeschreven als getypte tekst. In de negentiende eeuw schreven
scribenten soms op voorgedrukte bladen. Gelieve dus alle tekst over te typen. Om jullie te
helpen, hebben we alvast een lijst met sjablonen opgesteld (zie platform). Hierin kan je
verschillende sjablonen die gebruikt werden in de 19de-eeuwse correctionele rechtbank
vinden. Kies per rol (getuige of verdachte) de juiste periode uit. Kopieer en plak vervolgens
het juiste stuk tekst. Gelieve deze grondig te controleren op bewoording, spelling en
regeleindes. Dit verschilt van document tot document. Vul bovendien de ontbrekende
gegevens, zoals naam en data, verder aan.

3. Opslaan niet mogelijk!
Dit platform laat niet toe om tussentijds op te slaan. Je werkt jouw tekst best meteen af. Lukt
dat niet? Typ jouw tekst dan uit in een tekstverwerkend programma, zoals Word. Noteer
daarbij zeker de naam van de foto. Deze vind je onderaan de foto terug. Vooral voor de
langere dossiers is het interessant om de tekst eerst in Word uit te typen. Hou er ook rekening
mee dat de pagina moet openblijven staan. Anders zal je jouw uitgetypte tekst niet bij het
juiste document kunnen invoegen. Kom je dit tegen, stuur ons dan een mailtje met jouw
transcriptie en de namen van de foto's.
Daarnaast kan je de afbeelding wel toevoegen aan je favorieten. Druk op het hartje onderaan
de foto. Vervolgens verschijnt dit document in jouw verzameling voor dit project
(Getuigenissen – Brugge Favorites). Je kan de afbeelding dus opslaan bij jou favorieten. Je kan
dus steeds deze foto’s bekijken, maar je kan niet op deze manier jouw transcriptie indienen.
Stuur ons in dat geval een mail met jouw transcriptie naar getuigenissen@vub.be.

4. Opmaak en witregels
De transcriptie gebeurt regel per regel. We willen dus dat je de regeleindes respecteert.
Telkens de scribent een nieuwe regel begint, druk je eenmaal op ENTER. Ga vervolgens met
je transcriptie verder op de volgende regel.
Indien de scribent een witregel tussen laat, gelieve dit ook aan te duiden in de transcriptie.
Druk hiervoor tweemaal op ENTER. Hierdoor voeg je een witregel toe. Vervolgens schrijf je
de tekst verder uit op de nieuwe regel.
Wanneer de tekst bij een nieuwe alinea of paragraaf inspringt, hoeft dit niet aangeduid te
worden. Start dus de nieuwe regel, zoals de rest van de transcriptie.
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5. Hoofding 19de-eeuwse bronnen
De ondervragingen die in de rechtbank zijn afgenomen, zijn geschreven op voorgedrukte
bladen. De gedrukte tekst dient ook getranscribeerd te worden. Sjablonen zijn opgesteld voor
de gedrukte stukken tekst (zie hoger).
Begin de hoofding steeds met de tekst in de linkerbovenhoek. Hier staat of 'verhoor van'
gevolgd door de naam van de getuige, of 'onderhooring van' gevolgd door de naam van de
verdachte. Hou hierbij rekening met de regeleindes. Let wel: niet voor iedere periode is er
iets in de linkerbovenhoek vermeld.
Daarna volgt, na een witregel, de titel in drukletters 'PRO JUSTITIA', gevolgd door opnieuw
een witregel en de tekst.
Voorbeeld:

Transcriptie:
Onderhooring
van
Henri Luyts
PRO-JUSTITIA
Ten jare achttien honderd tachentig, den tweeden
der maand april

6. Twijfel of onduidelijkheid
Soms is een (deel van een) woord onduidelijk leesbaar. Of, ben je onzeker over jouw
transcriptie, dan kan je gebruik maken van de knop 'unclear' (onderaan het invulvak).
Wanneer je hierop drukt, verschijnt er [unclear][/unclear] in het invulvak. Indien het woord
in zijn geheel onleesbaar is, laat je dit zo staan. Indien er een deel van het woord onduidelijk
is, schrijf dan jouw poging tussen de haakjes. Letters waarover je onzeker bent, mag je
aanduiden met een '?'. Het voorbeeld hieronder toont de werkwijze.
Gebruik deze tag voor (een) woord (en) en niet op het niveau van letters.
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Voorbeeld:

Transcriptie:
Actum Eodem
Jacob Van Robais filius Jacob herbergier
[unclear]woonende?[/unclear] op de langhereye claeghe dat
gisteren avont tusschen vijf a ses heuren

7. Doorstreepte tekst
Scribenten maakten ook fouten of wilden een andere interpretatie geven aan woorden. Het
gevolg was het schrappen van woorden. Die doorstreepte woorden willen we ook registeren.
Wanneer je een doorstreept woord tegenkomt, druk je op 'deletion'. [deletion][/deletion]
verschijnt vervolgens in je tekstvak. Is het woord volledig doorhaald en onleesbaar, dan laat
je dit zo. Kan je toch nog het woord lezen en reconstrueren, plaats het woord dan tussen de
haakjes. Zijn er meerdere woorden na elkaar doorstreept, voeg dan deze woorden samen in
tussen de haken. Hieronder is een voorbeeld toegevoegd.
Voorbeeld:

Transcriptie:
om uwen dicken [deletion]buyck[/deletion] balgh te besien
gij soldaete hoere gaet en siet naer het
quartier naer den soldaet die gij vier daegen
In getuigenverhoren en ondervragingen van verdachten uit de rechtbank werd het aantal
doorstreepte woorden bijgehouden. Er staat dan een nummer in superscript (boven de
normale schrijfhoogte). Op het einde van de tekst noteerde de scribent vervolgens het aantal
woorden dat was doorstreept, vooraleer de betrokkenen het document tekende. Dit is ook
van belang om over te nemen. Typ dit nummer naast het doorstreepte woord, zoals
hierboven.
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Voorbeeld:

Transcriptie:
holpen of by gestaen, zich [deletion]zelfs[/deletion] 4 was [deletion][/deletion] 5 (binst den
nacht)
gaen beklagen bij den heer controleur van geen dat men

8. Toevoegingen aan de tekst
Tussen de regels of in de marge schreven scribenten stukjes tekst toe of voegden ze vergeten
woorden aan de tekst toe. Kom je dit tegen, druk dat op 'insertion'. Vervolgens verschijnt
[insertion][/insertion] in jouw tekstvak. Voeg de aanvullingen toe tussen de haakjes, zoals in
het voorbeeld hieronder.
Eventuele tekens die aanduiden dat de scribent een stuk tekst wil toevoegen, worden niet
getranscribeerd.
Voorbeeld:

Transcriptie:
2. Anne Therese Depré, landbouwster, woonend te Swevezeele, op de plaets, die verklaerd dat maendag het gedeurende den
dag, [insertion]zelven Jan Gyselinck[/insertion] ten haeren huyze is binnengegaen, ten
welken eind hij de voordeur heeft moeten

9. Afkortingen
Wat te doen met afkortingen? Je mag afkortingen gerust voluit schrijven als je hun betekenis
weet. Om jou te helpen, hebben we een lijst opgesteld met vaak voorkomende afkortingen
(zie platform). Vind je het hier niet terug en je weet de betekenis niet, schrijf dan uit wat je
ziet.
Staat de afkorting in superscript (letter boven de normale schrijfhoogte)? Typ alles uit op de
gewone schrijfhoogte.
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Voorbeeld:

Transcriptie:
Frans Druck filius Pieter out 36 jaeren geboortigh
ende meester cleermaecker binnen dese stadt d'office
ontboden ende gevraeght nopende de apparente

10.

Hoofdletters

In historisch teksten worden vaak hoofdletters gebruikt. De richtlijn in onze transcripties is
om zoveel mogelijk het moderne gebruik te hanteren: aan het begin van een zin, persoonsen plaatsnamen, enz.

11.

Accenten en gestipte letters

Vaak zaaien de schrijfwijze van letters verwarring, is het een 'ij' of 'y'? Opnieuw geldt de regel
om zo precies mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven en te transcriberen wat er staat:
- een gestipte 'ij', blijft 'ij'
- een niet-gestipte 'ij', transcribeer je als 'y'
- een éénmalig gestipte 'ij', transcribeer je als 'ÿ'
- een ‘ij’ met een streep op, mag je als ‘ij’ transcriberen
Voorbeeld:

Transcriptie:
Ten jare 1800 negentig <den zevenen-twintigsten den maand junij>, om
Soms staat er ook een teken op de 'u'. Wat doen we hiermee? De tekens op de 'u'
transcriberen we niet, omdat scribenten duidelijk maakten dat deze letter een 'u' was en geen
'n' of 'v'.
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12.

Gesplitste woorden

Woorden die in de originele tekst worden afgebroken, duiden we ook aan. We gebruiken
hiervoor '-' op het einde van de regel. Op de volgende regel wordt het woord vervolgens
verder uitgetypt.
Voorbeeld:

Transcriptie:
nacht van 24 en 25 januari 1800 vijftig
In de documenten uit de 18de en 19de-eeuw gebruikten scribenten voor gesplitste woorden
een '-' of '=' op het einde van de ene zin en het begin van de volgende zin. Dit hoef je niet zo
over te nemen, gebruik enkel een '-' op het einde van de zin.
Voorbeeld:

Transcriptie:
hem oock te lijfve sijn gegaen, sonder hem noghtans voor als nog om verre te werpen, ende dat

13.

Citaten

Soms lieten getuigen neerschrijven wat een andere betrokkene had gezegd. Als je dergelijke
citaten tegen komt, mag je deze tussen aanhalingstekens plaatsen. Soms zijn deze stukken
tekst onderlijnd, soms staan ze al in de bron tussen aanhalingstekens.
Voorbeeld:

Transcriptie:
andere geroepen heeft: "Toontje-lief! Ik en kan
niet meer, laet my gerust, ik heb genoeg", het
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14.

Tekst in de marge

Scribenten lieten soms nog tekst na in de marge. Of, er werden later opmerkingen
toegevoegd in potlood. Indien dit onderdeel is van de inhoud zal dat ene stukje tekst reeds
opgenomen zijn via de 'insert'-knop. Handtekeningen in de marge dienen niet opgenomen te
zijn, tenzij ze deel uitmaken van de handtekeningen op het einde (meer info: zie hieronder).
Hetgeen nog rest, mag op het einde van de tekst getranscribeerd worden. Dit kan onder meer
een geldbedrag zijn.
Een voorbeeld van tekst in de marge kan je terugvinden bij het voorbeeld van de 19de eeuw.

15.

Onderlijnde tekst

Soms werd tekst onderlijnd door de scribent van toen of door iemand die later de verhoren
doornam (vaak in blauw onderlijnd). Om dit mee op te nemen in de uitgetypte versie plaats
je de onderstreepte tekst tussen '<' en '>' te plaatsen. Als de onderlijning een citaat aanduidt,
is het reeds aangeduid met de aanhalingstekens.
Voorbeeld:

Transcriptie:
ontstond aen <de rattevalle>, heb ik my derwaerts begeven en aengekomen zynde aen de woonste en molen
van de <weduwe Sinaeve>, met hare zoons <Jacobus> en <Karel>

16.

Handtekeningen

Getuigen, verdachten, scribenten en rechters ondertekenden de getuigenis of het verhoor.
Dit is vooral het geval voor de 19de eeuw. Soms gebeurde dit enkel op het einde, soms op
ieder pagina-einde en bij aanpassingen in de marge. Het is de bedoeling alleen de
handtekeningen op het einde van het document uit te typen. Handtekeningen op
tussenpagina's en in de marge transcriberen we niet. Indien de handtekening onleesbaar is,
werk dan gerust met de 'unclear' knop. Om jullie te helpen, hebben we een lijst gemaakt met
veel voorkomende handtekeningen (zie platform). Ook wij kennen niet alle scribenten, kan je
toch zijn naam achterhalen, dan vernemen we dat graag.
Een voorbeeld van handtekeningen in de marge kan je terugvinden bij het voorbeeld van de
19de eeuw.
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17.

Opmerkingen

Heb je aanvullingen op de tekst, of opmerkingen die je wil communiceren naar ons over een
bepaald woord? Dan kan je gebruik maken van vierkante haken.
Voor de apple gebruikers: vierkante haken bekom je door shift+alt+( voor een [ of shift+alt+)
voor een ] in te drukken.
U mag ook steeds mailen indien je een probleem tegenkomt waarvoor je het antwoord niet
terugvindt in de field guide en de tutorial. Mail gerust naar getuigenissen@vub.be.
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