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1 Inleiding
Dit document is bedoeld om je te helpen bij het transcriberen (lezen en uittikken) van de
getuigenverhoren en de ondervragingen van verdachten voor het project Getuigenissen. Hier
focussen we op de afkortingen en de betekenis van woorden.
Tijdens de 18de eeuw gebruikten de scribenten veel afkortingen. Soms verving een teken een
woord of een deel van een woord. Vooral woorden die vaak in de teksten voorkwamen,
werden afgekort. Je zal dus veel afkortingen tegenkomen bij de beschrijving van een persoon,
maar ook doorheen de tekst gebruikten scribenten afkortingen. Deze afkortingen mag je in je
transcriptie oplossen als je dat kan.
Om je op weg te helpen, hebben we een lijst opgesteld met vaak voorkomende afkortingen
in de registers van de Brugse schepenbank. In de linkerkolom van de tabel is een voorbeeld
weergegeven, in de rechterkolom staat het woord voluit uitgeschreven. Kom je dus een
afkorting tegen en je weet niet waarvoor die staat, zoek het even op in deze lijst. Schrijf
vervolgens de oplossing van de afkorting voluit in je tekst. Indien de afkorting niet is
opgenomen in deze lijst en je weet waarvoor het staat, laat dan je de afkorting onopgelost in
de tekst staan. Wij zullen dit bekijken. Ben je diezelfde onbekende afkorting al meermaals
tegengekomen? Laat het ons weten en wij vullen deze lijst dan aan.
Vervolgens hebben we in dit document ook een alfabetische lijst opgenomen met
veelgebruikte woorden en termen. Deze lijst mag steeds aangevuld worden. Worstel je met
de betekenis van een woord of vind je de betekenis nergens terug? Laat het ons weten, zodat
we de lijst kunnen aanvullen. Zo helpen we elkaar op weg.
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2 Vaak voorkomende afkortingen
Teken staat voor ‘ver’:
verbrant - verbleven
Comparant

ende – ende
aende – vande
(18de eeuw)

en
(19de eeuw)
actum

eodem

voornoemd

consoorten

filius – filia
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sieur - jonker

meester – burghmeester
(18de eeuw)
mynheer
(19de eeuw)
Afhankelijk van taal en
context kan ook: meester of
monsieur

weduwe - vidua

huysvrauwe

Sint Jans hospital

Namen:
Joannes – Pieter – Jean
Baptiste
approuveren

frank 1,25 centiem
Meervoud: franks

denwelke
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dito
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3 Betekenis veel gebruikte woorden
-

Actum
Comparant
Compareren
Eodem
Resolveren
Vidua
Consoorten
Approuveren

gedaan op, verhandeld op, opgemaakt op
verschijnende, hij die verschijnt
verschijnen
hetzelfde, dezelfde
oplossen, tot een besluit komen
weduwe (Latijns)
medestanders, deelgenoten, aanhangers
goedkeuren
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