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Dr H. Beukers

HET TRANSCRIBEREN VAN OUD SCHRIFT

Een belangrijke bron voor medisch-historisch onderzoek van de Middeleeuwen

en de Nieuwe Tijd zijn geschreven documenten. Deze kunnen variëren van

codices tot notariële acten. Een probleem bij het raadplegen van dergelijk

bronnenmateriaal is de verandering die het schrift in de loop van de tijd

heeft ondergaan. Vandaar dat de paleografie ook voor de medisch-historicus

een belangrijke hulpwetenschap is; een middel om bronnen te lezen en om ze

in de tijd -soms zelfs naar plaats- te rangschikken. Daarnaast kan de

paleografie als zelfstandige wetenschap bedreven worden; het accent ligt

dan meer op de studie van veranderingen in vorm en stijl van het schrift

in het kader van de gestesgeschiedenis.

Bij de vormverandering van het schrift gaat het niet om het individuele

karakter van het schrift, zoals bij grafologie, maar om het karakter dat

kenmerkend is voor een bepaalde periode. Hierbij wordt aangenomen dat

"tijdtypische" elementen min of meer duidelijk herkenbaar zijn. Dit is

niet voor de gehele historie in gelijke mate het geval. Met name voor de

moderne periode neemt het individuele karakter relatief toe ten opzichte

van het tijdtypische karakter.

Andere, meer technische factoren, die bij de vormverandering van het

schrift een rol spelen zijn het te beschrijven materiaal (was, papyrus,

perkament, papier) en het materiaal waarmee geschreven wordt. Dergelijke

factoren kunnen trouwens een belangrijke rol spelen bij de datering van

het bronnenmateriaal. Hiermee betreden we echter het terrein van de

boekarcheologie of codicologie.

Aanvankelijk legden de paleografen nadruk op de vorm van de letters zoals

die "gefixeerd" op papier of perkament vastliggen. Sedert het werk van de

franse paleograaf Mallon (Paléographie romaine, 1952) is men zich gaan

realiseren dat letters het resultaat zijn van een door een hand bewogen pen

en dat voor eenzelfde letter, zelfs al zijn de vormen zeer verschillend, het

bewegingspatroon of de ductus onveranderlijk is. Het begrip ductus omvat

zowel de volgorde waarin de schrijver de lijnen zet als de richting waarin

hij dit doet (van links naar rechts en van boven naar beneden; fig. 1).
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Het Latijnse schrift is zeer tolerant: vele vormen van eenzelfde letter zijn

mogelijk bij behoud van de ductus (fig. 2).

-~:.o
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Kennis van het bewegingspatroon van de verschillende letters geeft niet

alleen een inzicht in de ontwikkeling van de verschillende schriftvormen,

maar is tevens een bruikbaar hulpmiddel bij het "lezen" van oude bronnen.

Voor een goed begrip van de ontwikkeling van het schrift is het belangrijk

een onderscheid te maken tussen boekschrift en gebruikschrift.

Boekschrift (en oorkondenschrift) is een geformaliseerd schrift, d.w.z.

de letters worden "getekend" met een brede pen volgens een gecanoniseerde

vorm. In de meest uitgewerkte vorm ontstaat een calligrafie. Bij het boek-
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schrift ligt de nadruk vooral op leesbaarheid, schoonheid en regelmatigheid.

Een dergelijk schrift heeft i.h.a. een conservatief karakter.

Komt de nadruk meer te liggen op snelheid en beweeglijkheid dan ontstaat

een gebruikschrift; in de meest ontwikkelde vorm spreekt men van een cursief

(schrift). Dit schrift vereist een vloeiende penbeweging. Hierdoor ontstaan

vervormingen, openbrekingen en uiteindelijk Zigatupen, d.w.z. verbindings

lijnen tussen letters. Ligaturen ontstaan niet willekeurig; er zijn bepaalde

onderdelen van een letter die een voorkeur vertonen (fig. 3).

&.

Bij de naamgeving van schrifttypen maakt men vaak gebruik van de begrippen

majuskel en minuskel. In een majuskel-schrift zijn alle letters even hoog;

ze passen in een twee-lijnen schema. In een minuskel-schrift overschrijden de

"stokken" en I!staarten ll deze twee lijnen. Hier past een vier-lijnen schema

(fig. 4).

Voor een overzicht van de ontwikkeling van het Latijnse schrift zij

verwezen naar fig. 5 en 6.
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Fig. 5. Ontwikkeling van het Westerse schrift.

Uit: Oosthoek's Encyclopaedie dl 13 (Utrecht: A. oosthoek,

1952) 4e dr., p. 614.
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Fig. 6. Lettertypen uit de 16e en 17e eeuw.
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Enkele letters die in een of andere vorm vaak aanleiding geven tot

moeilijkheden zijn samengevat in fig. 7.
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Een apart probleem vormen de afkortingen. Algemene regels zijn moeilijk

te geven. De betekenis van een afkortingsteken is niet al te vast; variaties

naar tijd en milieu zijn mogelijk. De meest gebruikte afkortingstypen zijn:

1) suspensie: alleen een of enkele beginletters worden geschreven; voorss =

voorsseide. De weggelaten letters worden vaak door een algemeen

of afkortingsteken (-, of : of ) vervangen. Soms worden

-zelfs in de 16e en 17e eeuw- speciale afkortingstekens gebruikt,

die zijn terug te voeren tot bekende afkortingen van letter

grepen in Latijnse woorden.

2} contracties van begin en eind van het woord; oorspronkelijk alleen voor

"nomina sacra" (XPS = Christus), later ook voor "wereldlijke"

termen (etcm = electuarium) .

3} sigZen of Zitterae singuZares, zoals = (esse), =t (esset) , .e. (est),

.s. (signum of scilicet).

Voor nederlandse stukken nog het volgende:

- een onvoltooid deelwoord wordt aangegeven met een streep boven het werkwoord;

gaan = gaande,

verdubbeling van letters geeft een meervoudsvorm; E.E. Achtbare Heeren,

in het Latijn voorkomende afkortingen worden ongewijzigd toegepast;

pdiken 7 prediken.

Fig. 8 geeft enkele voorbeelden.

Tot slot enkele raadgevingen:

bekijk eerst de tekst vluchtig en probeer specifieke kenmerken te herkennen,

lees vervolgens zinnen of regels; laat u daarbij niet afleiden door ongewone

lettervormen of krullerigheid. Lees daarom steeds woorden of zinnen en geen

letters,

hardop lezen wil nogal eens helpen.
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OEFENTEKSTEN

•

Aantekeningen

- titel: Platearius - Liber de simplici medicina.

- aanvang: Circa instans negotium de cimplicibus nostrum versatur

propositum. Simplex autem est que talis est qualis a

natura producitur ....

- garifiofels naghel lees: gariofels naghel = kruidnage1 (v. Eugenia

caryophyllata Thumb.)

musschaten noten = nootmuskaat

zinziber = gember (zinziber officinale)

tamarindi v. Tamarindus indica

alsoe lees: aloe

- vergaderde medicine

Nota

-2 vormen van de s

-t = c; t"= t;'f"= r

samengestelde geneesmiddelen

tiJ' at = derde

, .
L= In

-afbrekingsteken r. 6 en 7

-puntjes op y later (r.B)

'n) = w

~=z b=ber

(l-=s t (\=8

-lll\=ende9 =us

ft =ci Ü=ver

De volledige transcriptie zal tijdens de cursusbijeenkomst worden uitgereikt.
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Middelnederlandse versie van Cirea Instans

(Londen, British Museum, Ms Loaen 29/332)

Transcriptie (eerste gedeelte)

rosel ghestoten dat tsout (ut) is ghewasschen ende dar op

gheleyt ende ofment dit cruut aldus allene of anders

leyt op sueren des hoefts het purgietse. Vort ziedinghe

van alsen ende dat over ghestovet helpet tgheghen juchte.

Vort walghinghe des meers of der zee ende mach nieman

deren des hy te voren hebbe ghedroncken alsen mit wine

ghemenghet. Vort ofmen alsen draghet in .i. linen ....

De volledige transcriptie zal tijdens de cursusbijeenkomsten worden uitgereikt.
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Aantekeningen

Teksuitgave door L.J. Vandewiele, Een MiddeZnederZandse Versie van de Circa

Instans van PZatearius, (Sanderus: Oudenaarde, 196 ).

- Titel hoofdstuk: Van absinchium. Absinchium dat is aZsen

- voorafgaande zin: Vort aZsen dat cruut ghestoten ende op varsche cZeisch

wonden gheZeyt doed ghenesen of aZsen mit ouden ....

- in de marge bijgeschreven: Vort ynct gesoden mit wine ende mit sape van

aZsen wat hoeke men dar mede scrivet die en eten nummer muus noch ratte

ende cZedere of Zakene dat aZsen onder Zeget si bZiven ongescaed van matten

ende wormen te tuge op diascorides ende macro.

Absinchium = aZsen = Athemisia absinthium L. = alsem

roseZ = roesel = (dierlijk) vet

stoten = stampen

suepe = zwere = 1. ziekte, pijn; 2. zweer, gezwel

ziedinghe = kooksel, aftreksel

juchte = jeuk

ghemachte = geslachtsdelen

cathapZasmeren = brijomslag aanleggen

- en = ende, en ( ... niet) heeft betrekking op ontkenning

- cijfers tussen punten: .i. of .iiij.

Nota

vooral met d 'lIIr'
eind-m t't en eind-n t1
"Rundbogenverbindungen"

cominaties als nn, mi,

Tr,ts,tl,tc.
in, ro, mu '"', lIo "

Wot. ~ l\l ... , ,,\tU

_ afbrekingsteken

, =pp

'lrl =m

=da...
a1=ende

(streep erdoor
andere kleur '1)

t-=st

T=r

••., =y

"\t~V

') =n bt ~de

,. =. 1. (= i IJ) =do

•.. =ver
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Ordonnantie op het chirurgijnsgilde van Deventer, 1513.
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Verzoekschrift om opname in

het Dolhuis, 1691 (G.A.

Rotterdam, Inv. Pest- en

Dolhuis nr. 178, stuk 78)

Met besluitvorming in margine.

Zie ook p. 84.

De volledige transcriptie

zal tijdens de cursusbijeen

komsten worden uitgereikt.



- 84 -


