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2 Inleiding: transcriberen kan je leren
Deze mini-cursus staat in het teken van paleografie. Deze hulpwetenschap van de
geschiedenis houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften.
Paleografie houdt dus niet alleen het leren lezen van oude handschriften in, maar bestudeert
ook het materiaal waarmee en waarop is geschreven, de herkomst van geschriften en de
ouderdom van de teksten.
Deze cursus focust specifiek op het leren lezen van 18e- en 19e-eeuwse handschriften, die
voorkomen in de criminele getuigenverhoren en ondervragingen van verdachten. Deze minicursus leert hoe je deze oude handschriften kan lezen, waar je hulpmiddelen kan vinden en
hoe je de tekst kan overschrijven/uittikken, ook wel transcriberen genoemd.
Voor beginners is het vaak moeilijk te lezen wat er nu precies staat, maar oud handschrift kan
je leren lezen. Deze mini-cursus helpt je alvast op weg.
Mogelijke hindernissen op het paleografische pad zijn de onleesbaarheid van het handschrift
en het taalgebruik (moeilijke termen of niet hedendaagse taal) van de scribent. Handschriften
evolueerden immers doorheen de tijd. Het hedendaagse, Humanistische handschrift, werd
vanaf de vijftiende eeuw door de Noord-Italianen ontwikkeld, of herontdekt, op basis van de
teksten uit de klassieke oudheid. Vermoedelijk waren dit kopieën die werden opgesteld in de
Karolingische minuskel, het handschrift gebruikt door middeleeuwse monniken tijdens de
Karolingische Renaissance (te situeren rond 700-1200). Op dat moment werden teksten uit
de oudheid volop gekopieerd en omgezet in de Karolingische minuskel. Dat ‘herontdekte’
handschrift, tegenwoordig gekend als ‘Times New Roman’, zal pas vanaf de 18e-eeuw in onze
contreien gebruikt worden. Tussen 1200 en 1800 was immers het Gotische handschrift, dat
voortvloeide uit de laat-Karolingische minuskel, gangbaar in de Zuidelijke Nederlanden. Dit
handschrift was vrij hoekig en bevatte veel afkortingen. Door de snelheid van schrijven,
ontstond er een aaneenschakeling van aaneengeplakte, wat leidde tot vaak moeilijk leesbare,
letters. De overgang naar het ‘humanistisch’ schrift voltrok zich in de 18e eeuw. In de
‘criminele’ collectie, die aangelegd wordt in het kader van het burgerwetenschappelijk
project Getuigenissen, komen dus heel wat handschriften voor die een mengvorm zijn tussen
de Gotisch en de Humanistische manier van schrijven. Deze mini-cursus zal dan ook vooral
focussen op de 18e-eeuwse bronnen en minder op de 19e-eeuwse handschriften. De tips die
in deze mini-cursus aan bod komen, samen met het oefenen van dergelijke handschriften,
verhoogt de herkenbaarheid en dus de leesbaarheid van het handschrift.
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Deze mini-cursus biedt bronnen aan die jullie terugvinden in het Rijksarchief te Brugge. Voor
de 18eeeuw is er gebruikt gemaakt van de reeks ‘Criminele Informatiën’. De getuigenverhoren
werden neergeschreven in dikke boeken. De scribenten schreven de verhoren chronologisch
neer, wat ervoor zorgt dat verhoren van verschillende criminele feiten door elkaar geschreven
zijn. Bovendien werkten meerdere scribenten aan deze boeken, waardoor het handschrift per
getuigenverhoor kon wijzigen. Voorbeelden uit de 19e-eeuw komen dan weer uit het archief
van de correctionele rechtbank. De getuigenverhoren bevinden zich nu in de dossiers samen
met andere gerechtelijke stukken, zoals de verhoren van verdachten en de processen-verbaal.
De archiefreferentie geven we telkens mee onderaan de afbeelding.
Meer informatie over ons project? Bezoek onze website www.getuigenissen.org.
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3 Richtlijnen ‘Getuigenissen’
De transcriptieregels die voor het project ‘Getuigenissen’ zijn opgesteld, volgen enerzijds de
regels van de Koninklijke commissie voor Geschiedenis, alsook zijn sommige regels
bronnenspecifiek. Deze regels vinden jullie terug in de ‘field guide’ op het platform, alsook op
onze website. Klik op de website door naar de subpagina ‘platform’, waar jullie onderaan de
knop vinden met ‘richtlijnen en hulpmiddelen’.
-

Schrijf uit wat je ziet. Corrigeer dus geen spelling- en schrijffouten.

-

Ook gedrukte tekst, wat voorkomt in 19e-eeuwse teksten, typ je over, zoals het er
staat. Op het online platform staan sjablonen om jullie te helpen.

-

Behoud de lay-out: begin een nieuwe regel wanneer de scribent een nieuwe regel
begon. Laat de scribent een witregel, doe dit dan ook.

-

Gebruik voor hoofdletters de hedendaagse spelling. Persoons- en plaatsnamen, aan
het begin van een zin, feestdagen, enz. krijgen een hoofdletter, ook al schreef de
scribent ze toen met kleine letter.

-

Afkortingen voluit schrijven als je de betekenis kent, zie lijst met vaak voorkomende
afkortingen (bijlage 2)

-

Let op ‘ij’ en ‘y’. Schrijf uit wat je ziet. Een ‘y’ met één stip, typ je uit als ‘ÿ’.

-

Woorden die afgebroken worden, duid je aan met een ‘-‘ op het einde van de regel.
In het begin van de volgende regel typ je het woord verder uit. Tekens die de scribent
toen gebruikte, zoals ‘=’, neem je niet over.

-

Citaten aanduiden met “(tekst)”.

-

Onderlijnde tekst aanduiden met <(tekst)>

-

Handtekeningen op het einde van de tekst schrijf je uit. Noteer de namen van de
perso(o)n(en) achter de handtekening(en) onder elkaar uit. Een lijst met
handtekeningen is opgenomen in bijlage 3.

-

Duid doorstreepte woorden aan met de knop ‘deletion’.

-

Duid moeilijk leesbare woorden aan met de knop ‘unclear’.

-

Duid toevoegingen aan de tekst, die soms in de marge of soms boven of onder de
schrijflijn staan, aan met de knop ‘insert’.

-

Tekst in de marge (die geen invoegingen zijn in de tekst), voeg je onder de
uitgeschreven transcriptie toe.

Opgelet:
-

Het platform laat voorlopig niet toe om tijdelijk op te slaan! Dit probleem wordt in de
toekomst aangepakt.
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4 Paleografische ‘addertjes’
De leesbaarheid van sommige handschriften wordt bemoeilijkt doordat de scribent letters op
een andere manier schreef dan wij gewoon zijn. Bij het lezen wordt dan gezocht naar de letter
die het meest lijkt op iets in ons hedendaags schrift. Dit brengt ons soms op het verkeerde
been. Hier leren we jullie bepaalde speciale letters en schrijfwijzen herkennen.

4.1 ‘s’
In het Gotisch handschrift werd de ‘s’ soms geschreven als een ‘f’ zonder streepje, waarbij
ook boven en onder de schrijflijn werd geschreven. Dit is ook het geval bij ‘ss’, waardoor soms
heel wat verwarring ontstaat bij het transcriberen. Ook in het Humanistisch handschrift van
de 18e en 19e eeuw sluipt de speciale ‘s’ in de handschriften.

Archiefreferentie afb.1: RABrugge, TBO119, nr. 693. Anna Janssens, een 30-jarige dienstmeid, getuigde in de schepenkamer
van de stad Brugge op 17 februari 1709. Zij getuigde over geweldpleging in de straten van Brugge.

Transcriptie:
Actum in camera den 17e februari
1709
Anna Janssens filia Anthoine oudt 30 jaeren ghebooren
van deze stadt woonende als dienstmaerte tot monseigneur De
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Archiefreferentie afb.2: RABrugge, TBO119, nr. 693. Jacob Geuns, een 37-jarige meester kleermaker, getuigde op 5 oktober
1709 over de agressie op de procureur Maelfeyt.

Transcriptie:
sijne deure toe doen heeft Van Acke
sulcks willen beletten ende Maelfeyt
nogh voorders agresseren met een bloodt
mes ofte baionetten den deposant niet
hebbende het selve connen distingueren
[insertion]door verbauereertheyt[/insertion] waer naer hij heeft de deure toeghedaen

4.2 ‘h’
De ‘h’ schrijven we tegenwoordig door het bovenste deel boven de schrijflijn te noteren. Dat
was in het Gotisch schrift anders, waar een deel van de ‘h’ onder de schrijflijn werd
geschreven. In de bronnen van de 18e eeuw gebruiken nog enkele scribenten deze oude ‘h’.
Doorheen de tijd verandert de ‘h’ naar de schrijfwijze, zoals we die vandaag kennen.

Archiefreferentie afb.3: RABrugge, TBO119, nr. 693. Anna Janssens, een 30-jarige dienstmeid, getuigde in de schepenkamer
van de stad Brugge op 17 februari 1709. Zij getuigde over geweldpleging in de straten van Brugge.

Transcriptie:
Buck jeghens over de Naeldestraete sight op eedt
dat sij ghisteren avont t’quart voor den 8 heuren besigh
sijnde met haer plancier te scheuren, ghesien heeft
10

4.3 De ‘u'
De ‘u’, ‘v’ en ‘n’ lijken in bepaalde handschriften sterk op elkaar. Om extra aan te duiden over
welke letter het ging, schreef de scribent bijvoorbeeld ‘ù’ om aan te duiden dat je de letters
als ‘u’ moet lezen en niet als ‘n’ of ‘v’. In de achttiende eeuw worden de letters duidelijker
gevormd, wat de leesbaarheid verhoogt. Toch gebruiken bepaalde scribenten nog steeds het
teken op de ‘ù’ om de ‘u’ aan te duiden. De ‘v’ en ‘n’ werden niet benadrukt met een teken.

Archiefreferentie afb.4: RABrugge, TBO119, nr. 699. Marijn Casteleijn getuigde in de schepenkamer van de stad
Brugge op 23 maart 1729 over een ruzie in verband met postpaarden.

Transcriptie:
Marijn Casteleijn filius Joos oudt 44 jaeren
schaedebeletter deser stadt, seght op eedt ten
aencommende van sijn officie gedaen dat hij
gisteren ontrent den negen heuren voormiddag bij ordre vanden heer burghmeestere
van den commune is gegaen naer de herberge

4.4 ‘ae’
Het Nederlands maakt gebruik van het Latijnse alfabet met 26 letters. Spellingsgewijs was het
moeilijk om het verschil te maken tussen de korte ‘a’ en de lange ‘a’ klank. De oplossing was
onder meer de spelling ‘ae’, zoals in ‘jaer’. Waar wij vandaag tweemaal ‘a’ zouden schrijven,
schreef men vroeger ‘ae’. Door de snelle manier van schrijven kan het soms gebeuren dat de
‘e’ wat slordig geschreven is, waardoor er soms een ‘a’ kan gelezen worden. Meestal staat er
wel degelijk een ‘e’. De ‘ae’ komt voor in teksten van zowel de 18e als de 19e eeuw.
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Archiefreferentie afb.6: RABrugge, EAC 0000, 304, 19.629. Joannes De Geeter, een 25-jarige landbouwer, getuigde op 27
april 1841 in een zaak in verband met slagen en verwondingen.

Transcriptie:
Herd te Coolkerke in gezelschap van Franciscus de Clerck wy zyn beede al Dudzeele
opwaerts naer ons huys gegaen. Ik hebbe
Franciscus De Clerck tot aen zyn huys geleg-

4.5 Afkortingen
Afkortingen werden vaak gebruikt. De bovenstaande voorbeelden tonen dit alvast aan. Het
Gotische schrift bevat er heel wat, maar ook in het Humanistische schrift komen er
afkortingen voor. Het is even oefenen om deze afkortingen te herkennen en de betekenis
erachter te leren. In bijlage is alvast een lijst met vaak voorkomende afkortingen toegevoegd.
Je schrijft deze afkortingen voluit van zodra je ze kan oplossen. De moeilijkheid van een
afkorting uitschrijven, zit vooral in de spelling en de vervoeging. Twijfel je over de spelling,
kijk dan hoe de scribent andere woorden schrijft of zoek in de tekst waar de scribent het
woord in kwestie voluit neerschreef.

Archiefreferentie afb.7: RABrugge, TBO119, nr. 693. Jan Mortier, een 43-jarige bleker, getuigde op 15 april 1709 over een
diefstal van 45 hemden in zijn blekerij.
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Transcriptie:
is t’voorseyde huijseken Pieter De Vos gheweest roedraegher
van Sint-Gillis kercke aldaer uit de kercke gheseijt,
op welcken tijdt ghewacht heeft op de bleeckerie
s’claeghers huijsvrauw ende op het bassen van d’honden,
is den claeger opgestaen ende ghesien de voorseyde hemden
gestolen sonder nochtans iemant ghesien thebben

4.6 Datums
Ook datums werden soms afgekort. Vooral voor de laatste maanden van het jaar hadden de
scribenten een trucje gevonden om niet de volledige maand te hoeven uitschrijven. Ze
refereerden naar de Latijnse cijfers die in de namen van de maanden september, oktober,
november en december waren vervat. Ook de eerste maanden van het jaar werden soms
afgekort, maar minder consequent en zonder gebruik te maken van cijfers. Het voorbeeld van
de tekst met ‘ss’ toont dat alvast aan. Februari is daar afgekort als ‘febr’.
Voor wie meer wil weten over cijfers en de weergave van cijfers, zie bijlage 1.

Archiefreferentie afb.8: RABrugge, TBO119, nr. 695. Jan Baptiste Van Steenbergen had iemand met een zwaard geslagen.

Transcriptie:
Actum in camera den 7 september 1720
Meestere Jan Baptiste Van Steenbergen advocate, aen hem voorgelezen sijnde de requeste vanden 4 deser aen den college gepresen-
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Allegorie op het schrijven van geschiedenis, J. Punt, 1749 (ets en gravure). Bron: Collectie Rijksmuseum Amsterdam
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5 Oefeningen

Archiefreferentie afb.10: RABrugge, TBO119, nr. 693. Dit verhoor dateert van 16 februari 1709 en behandelde een geval van
agressie op straat in de stad Brugge.

Transcriptie:
Jacobus Boelinck filius Jos oudt 24 jaeren ghebooren van dese
stadt claeght dat hij over drije quartier heurs besigh zijnde
in de Naeldestraete met mesch te doen op een cordewaeghen voor
thuijs van de fruitenier Kerckhof, aldaer ghecommen sijn
sekeren Driesen … vischcooper ghetrauwt met de
dochter vande vischcooper Coolman, … Winnebroot woonende in
houdemaeckersstraete aldaer houdende bordeel, Heindrijck Marijn
soone van de schermeester ende … backer ghetrauwt man
woonende onder het Mandeken, ende heeft den voornoemde Driesen
sobbelende over de voorseyde cordewaegen, van de claegher ghevraeght
of het sijn cordewaeghen was, waeroppe den claegher antwoorde
dat jae, alswaer de voornoemde Driesen seijde, doet het, treckende
alsdan sijn rapiere daermede ghevende een slagh op s’claeghers
ooren, is daernaer heeft hij met de rapiere gegeven een
steke in s’claeghers buck sonder dat den claegher hem iets
15

gheseijt ofte misdaen heeft, ende sijn alsdan alle viere
wegh geloopen,
ghevraeght of d’andere persoonen daeromme hantdaedigh sijn
gheweest ofte hem als dan oock iets misdaen hebben, seght
dat neen

Archiefreferentie afb.11: RABrugge, TBO119, nr. 699. Marijn Casteleijn getuigde in de schepenkamer van de stad Brugge op
23 maart 1729 over een ruzie in verband met postpaarden.

Transcriptie:
vanden heer burghmeester hebbende ghevraeght,
heeft sij geantwoort dat sij geene peerden
te geven en hadde, nochte en wilde geven,
dat sij meesteresse van haer goet, ende dat den
heer burghmeester, noch niemant capabel en was
16

van haere peerden te doen geven, dat sij met
den heer burghmeester was laechende ende
schoon soo sij haere peerden hadde toegheseijt
de selve eventwel niet en verstont te geven
jegens haeren danck, waerop sij deposant is
gegaen naer de herberghe den Arent oock
staende inde Steenstraete voornoomt, alswaer de
coutse van sijne voornoomde excellentie was
ghereet staende om te vertrecken, ende
danof ghedaen hebbende rapport, alsmede aenden
heer burghmeester vanden commune bij wiens
ordre sij andermael is gegaen naar de voorseyde
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6 Links
Op het internet zijn nog oefenplatformen en websites beschikbaar waarop je aanvullende
informatie over paleografie kan vinden. Hieronder volgt een overzicht van enkele websites.

6.1 Nederlandstalige websites:
Wat staat daer?: https://watstaatdaer.nl/
Verschillende Nederlandse archieven werken mee aan deze online oefentool voor
het lezen van oude handschriften. De oefeningen kunnen geordend worden op
moeilijkheidsgraad, op onderwerp (letters en cijfers, afkortingen, enz.).
Cursus Nederlandse Paleografie 16e-18e eeuw - Universiteit Amsterdam:
http://www.vondel.humanities.uva.nl/paleografie/index.php
Cursus paleografie gericht op 16e- tot 18e-eeuwse teksten. De website heeft een
handboek met algemene uitleg en een oefenmodule.
Transcriberen van Middelnederlandse teksten - Universiteit Nijmegen:
http://transcriberen.ruhosting.nl/
Cursus middeleeuwse paleografie van literaire teksten met uitgebreide uitleg over
verschillende schrifttypes en oefeningen. De oefening is een leeg veld dat zelfstandig
vergeleken moet worden met de oplossing. De oefeningen zijn ingedeeld per
schrifttype.
MOOC Middelnederlands - Oud- en Middelnederlands: https://moocmnl.kantl.be/oud-enmiddelnederlands/
Cursus met o.a. kennisclips over de uitspraak en spelling en over de grammatica van
het Middelnederlands.

6.2 Franstalige websites:
Cours de paléographie - Archive du cours d'Arisitum : http://eric-camille.voirin.pagespersoorange.fr/paleo/index.html
Online cursus paleografie zonder oefeningen. (Franstalig)
Ecole nationale des chartes - Sommaire des dossiers documentaires :
http://theleme.enc.sorbonne.fr/dossiers/
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Interactieve afbeeldingen van middeleeuwse documenten. Geen invuloefeningen,
maar wel interessant om te oefenen. (Franstalig)
Album interactif de paléographie médiévale - Université de Lyon: http://ciham.mshlse.fr/paleographie/
Interactieve reeks middeleeuwse oefeningen die meteen juist/fout aanduiden.
Teksten van de 9e tot de 15e eeuw in Frans en Latijn.

6.3 Anderstalige websites:
Ad fontes - Universiteit Zürich: https://www.adfontes.uzh.ch/3000.php
Toegang tot deze website na online registratie (gratis en voor iedereen toegankelijk).
Heel wat interactieve oefeningen op het transcriberen te vinden (fouten in
transcriptie worden aangeduid, tips mogelijk).
The National Archives Palaeography: reading old handwriting 1500 - 1800 - A practical
online tutorial: http://www.nationalarchives.gov.uk/palaeography/
Heel gebruiksvriendelijke Engelse handleiding oud schrift 1500-1800. Heeft een
interactieve 'tutorial' met oefeningen, waarbij fouten in de transcriptie aangeduid
worden zonder de oplossing. Opletten voor verschillende transcriptieregels! Een
extraatje is het spelletje.
English handwriting 1500-1800 - Universiteit van Cambridge:
https://www.english.cam.ac.uk/ceres/ehoc/
Hoofdzakelijk een Engelse handleiding paleografie waarbij oefeningen gemaakt
kunnen worden onder 'lesson' en klikken op het symbool voor "take a teston". De
oefeningen van 1500 tot 1800 bieden feedback per in te vullen fragment.

6.4 Woordenboeken Nederlands:
Op het internet zijn heel wat woordenboeken te vinden. Hieronder volgt een overzicht van
enkele websites.
Historische woordenboeken Nederlands en Fries: http://gtb.inl.nl/search/
Dit is een woordenboek van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Je kan zoeken
op het modern Nederlands trefwoord, maar ook op het origineel trefwoord. Indien
je in de tekst maar een deel van het woord kan transcriberen, dan kan je gebruik
maken van het systeem van sterretjes en vraagtekens zoals uitgelegd bij zoektips op
de website:
19

Wilt u weten...
•
•
•

Welke woorden eindigen op 'toerisme'?
Dan typt u: *toerisme. Resultaat: 'massatoerisme', 'bermtoerisme', enz.
Welke woorden beginnen met 'zoet'?
Dan typt u: zoet*. Resultaat: 'zoetwateraquarium', 'zoetekauw', enz.
Of er woorden zijn zoals ‘haak’, maar dan met een andere klank dan ‘aa’?
Dan typt u: h??k. Resultaat: 'hoek', ‘hurk’, enz.

Woordenboek van het Instituut voor de Nederlandse Taal: https://ivdnt.org/
In deze website van het Instituut voor de Nederlandse Taal zit het bovenstaande
historische woordenboek vervat, maar het zoeken gaat nog iets vlotter. Als er geen
resultaat gevonden wordt, geeft dit woordenboek immers suggesties van wat wel
mogelijk is. De schrijfwijze van het originele woord in jouw tekst kan immers
verschillen van wat gangbaar was in die tijd, aangezien er nog geen algemene
spelling was.

6.5 Woordenboeken Frans:
Dictionaire du Moyen Français (1330-1500) : http://www.atilf.fr/dmf/
Dit historisch woordenboek is te vinden op de website van Atilf (Analyse et
Traitement Informatique de la Langue Française). Op de homepage kan je meteen
een origineel trefwoord ingeven op de zoekpagina.
Woordenboek van het CNRTL: https://www.cnrtl.fr/portailindex/LEXI/TLFI/A/0
Dit hedendaags woordenboek van het Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales bevat ook heel wat oude vormen en schrijfwijzen.

6.6 Woordenboeken andere talen:
A. Cappelli: Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiani:
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/index.html
Dit is een digitale versie van het bekende woordenboek van Latijnse en Italiaanse
afkortingen uit de middeleeuwen (editie 1912).
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6.7 Literatuurlijst:
Hieronder vinden jullie een lijst van literatuur omtrent paleografie, die je kan helpen bij het
ontcijferen van teksten of om je interesse te voeden.

Audisio, G. en Rambaud, I., Lire le français d’hier: manuel de paléographie moderne XVeXVIIIe siècle (Parijs 2001).
Baetens, R., Dekker, C., Maarschalkerweerd-Dechamps, S., Album paleographicum XVII
Provinciarum (…) (Turnhout 1992).
Bisschof, B., Paléographie de l’Antiguité romaine et du Moyen Age occidental (Parijs 1985).
Brouwer, H., Atlas voor Nederlandsche paleographie (Amsterdam 1944).
Cappelli, A., Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature (…) (Milaan 1961).
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7 Bijlage 1: cijfers en getallen
In de Middeleeuwen worden Romeinse cijfers gebruikt. Let op, bepaalde combinaties komen
nog niet voor. We denken aan: IV wordt geschreven als IIII, evenals IX.
In de late Middeleeuwen worden dergelijke nieuwe combinaties ingevoerd. Vanaf de 16de
eeuw zal IV algemeen gebruikt worden. Vanaf de 15de eeuw worden Arabische cijfers ook in
niet-mathematische bronnen gebruikt.
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8 Bijlage 2: lijst met afkortingen
8.1 Inleiding
Deze bijlage 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 niet 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.

8.2 Vaak voorkomende afkortingen
Teken staat voor ‘ver’:
verbrant - verbleven
Comparant

ende – ende – aende
(18de eeuw)
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en
(19de eeuw)
actum

eodem

voornoemd

consoorten

filius – filia

sieur - jonker

meestere

-

burghmeestere
weduwe - vidua

25

huysvrauwe

Sint Jans hospital

Namen:
Joannes – Pieter – Jean
Baptiste
approuveren

8.3 Betekenis veel gebruikte woorden
-
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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

9 Bijlage 3: lijst met handtekeningen
9.1 Inleiding
Deze bijlage 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!
9.1.1 1840
J. Verbeke
(griffier)
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Eugene Joos
(rechter)

C. Van Caloen
(rechter)

W. Charlier
(griffier)

Charles Pierret
(griffier)

9.1.2 1850 – 1860
Charles Vercauteren
(rechter)

Karel Boury
(griffier)
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Jacob Comer
(vrederechter – kanton Nevele)

Bernard Verbiest
(griffier – kanton Nevele)

9.1.3 1870
Edmond De Gottal
(rechter)

Hte. Van Hove
(griffier)
Alphonse Vanden Bulcke
(rechter)

Ferdinand De Blauwe

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

9.1.4 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)

Charles Forel
(griffier)
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Julius Haelens
(griffier)

9.1.5 1890
Maurice Fraeys
(rechter)

Decloed
(griffier)

Joseph De Cock
(rechter)
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10 Oplossingen overige transcripties workshop 26 juni 2019
Transcriptie afb. 5 (‘ae’):
Actum in camera den 28 november 1749
Rochus Van Doorne filius Thomas oudt 20 jaeren gheboortigh
deser stadt, kleermaekers knecht d’office ontboden ende
ghevraeght of hij sondagh ghepasseert acht daeghen en niet
en heeft mede doende gheweest, als wanneer [insertion]savonts ten elf uren[/insertion]
Andries Maus
heeft met andere compagnons ontrent den byter hebbende
Transcriptie afb. 9 (datums):
Actum den 5 oktober 1709 present den
heer schepen Raveswaij met den
pensionaris Keignaert
Jacob Geuns filius aut ontrent 37 jaeren geboren
Transcriptie afb.12 (tweede helft 18e eeuw):
Lodewyck Van de Kerckhove filius Joseph oudt 27 jaeren
gheboortigh deser stadt gaerentwinders knecht, d’office
ontboden ende ghevraeght als den voorgaenden.
Bekent sondagh ghepasseert acht daeghen vande compagnie
te syn geweest van Andries Maus als wanneer ontrent
den middernacht eenighe querelle is ontstaen tusschen
den selven Maus ende Pieter De Post, dan seght niet te
weten hoe de selve aenghecommen ofte begonst is,
mits hij verre achter was, als Maus [deletion][/deletion] den voorseijde Post
heeft ontmoedt, ende inde dat hy die sprickt toecommende
alleenelick ghesien heeft dat sy jegens elckanderen sprekens
t seffens aen het worstelen syn gheraeckt ende beede ghelijck
ter aerden sijn ghevallen, sonder dat hij [deletion][/deletion] verstaen
heeft wat sy teghen elkanderen seijden.
Ghevraeght of hy ghesien heeft dat dhuysvrauw van
De Post aen Maus eerst saude ghesleghen ofte gheinjurieert
hebben?
Seght toecommende ghesien thebben dat dhuysvrauwe van Post
met een stock slough op Andries Maus alswanneer hij
als voorseijde ter aerden lagh, Post onder, ende Maus
boven ligghende
32

hem aengheseijt dat hij ook mede doende is gheweest,,
ontkent
Transcriptie afb. 13 (19e eeuw):
ONDERHOORING VAN VERDAGTE
Ten jare achttien honderdzestig, den vier en twintigden
der maend januarÿ
Voor ons Charles Vercauteren, Regter ter Instructie by de Regtbank van
eersten aenleg, zitting houdende te Brugge, provincie West-Vlaenderen, bygestaen
door den onderschreven Commis-Greffier
is verschenen, in ons kabinet.
de hierna genaemde verdagte, welke wy ondervraegd hebben als volgt:
Gevraegd zyne namen, afstamming, ouderdom, beroep, geboorteplaets
en woonst?
Antwoordt: Louis Derÿcker, oud 31 jaren, zoon van
Petrus, visscher, geboren en wonende te Blankenberghe
Gevraegd of hÿ nog gestraft is geweest?
Antwoordt: nooit
Beweert ook ten vollen onschuldig te
zyn tzy als dader tzy als medepligtigen bÿ medewerking op verheeling in de diefte van koeivellen of ander koopwaren
van het schip Plutarch die men hem ten laste legt, dat hÿ
geene dergelycke vellen aen wie het zÿ en namenlyck niet
aen Pieter Sagaert heeft gekogt of verkogt of in koop aengeboden. Dat hÿ dezen persoon inderdaed binst den avond
van 18 december ter herberg van Florentinus De Cock heeft
gezien maer dat er aldaer onder hun van geene vellen
is gesproken geweest in een woord dat al het geen Pieter
Sagaert (in wiens tegenwoordigheid wÿ hem stellen) ten
Zynen laste bybrengt valsch is
Voorgelezen, persisteert en teekent
Karel Boury
Louis Derÿcker
Charles Vercauteren
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