
PALEOGRAFIE

►Schrift doorheen de eeuwen 



Wat is paleografie ?

► De studie die zich 
bezighoudt met de 
wetenschappelijke 
bestudering van het 
schriftwezen.



Paleografie

► leert het oude schrift 
correct lezen

► correct afschrijven

► bepaalt de ouderdom en 
de herkomst van het 
geschreven stuk

► stelt eventueel 
schrijffouten vast en legt 
ze uit



Evolutie van ons schrift

Enkele voorbeelden



De schriften waar we het meest 
mee te maken hebben

► Gotisch schrift (volgt vanaf de 12de e. het Karolingisch 
schrift op) : vele soorten

► Het Gotisch Cursief (vanaf 13de e.) waarvan het 
gebruikschrift praktisch alleenheerschappij krijgt.

► Het humanistisch schrift (vanaf 16de-17de e.) dat we met 
de nodige persoonlijke inbreng nog altijd gebruiken. 



LETTERSTAMBOOM



Karolingische oorkondenminuskel
(1072)

► In nomine Sanctae atque
deifice Trinitatis, Drogo, 
Morinorum episcopus
urbis, omnibus Sancte ….



Gotiek boekminuskel (ca. 1200)

► Ea autem que in prima 
eius percussione premissa 
sunt, iterum subnectuntur
cum dicitur: Factum est, 
cum quadam die venissent 
filii Dei ut assisterent enz…



Oorkondencursief 1275

► Wie, Wouter Hoeft, Pieter 
Heem, Dierman van 
Zevencote, Dierman van 
Sinte Lourens, Wouter van 
Essen ende Weitin die 
Grave, schepenen int 
Maendacsche, doen te 
wetene allen dengoenen 
die dese lettren zullen zien 
ende horen lesen ….



Gotiek cursief (1512)

► CLXIX
► Den XVIIIen dach van septembre int jaer duust vijfhondert ende twaelve, 

Adriaen Adriaenszeune Zoorghe ende Pieter Immezuene, als voochden van 
Adriaenkine, Hannekine ende Stevekine, Amandt Zoorghe kynderen, die hij 
hadde bij Amandyne, zijnen wijve, brochten ten pampiere van weesen, 
volghende haerlieder eedt, de groote van den voornoemden kynderen 
ghoedehemlieden toecommen ende ghebuert bij der doot van huerlieder 
vadere, ende es tghuend dat hiernaer volght : …



Gotiek (Nederlands) en humanistisch 
schrift (Frans) (1748)

► Il est ordonné a tous officiers, sergeans, coporaux commandant les 
gardes des portes de cette ville, de n’y laisser entrer aucun voyageur 
soit a pied, a cheval ou en voiture …

► Men ordonneert aen alle officieren, sergeanten, corporaels 
commandanten van de wacht aen de poorten deser stadt van geene 
reysende persoonen te laeten binnen commen tsij te voet te peerde 
ofte met voyturen, …



TIPS OUD SCHRIFT LEREN

► Ga niet te vlug vooruit bij je opzoekingen.

► Neem de tijd om een document te leren kennen.

► Neem enkele bladzijden van het document door om 
vertrouwd te raken met de individuele kenmerken van de 
schrijver. 



► Werk steeds door middel 
van vergelijking. Hou er 
echter rekening mee dat 
eenzelfde letter naargelang 
de plaats anders kan 
geschreven worden (de s 
en de e)

► Zoek eerst de letters 
waarvan de lezing geen 
probleem geeft.

► Schrijf zoveel mogelijk de hele 
tekst af.

►

► Hou hierbij rekening met de 
paleografische voorschriften. 

► Veel, zeer veel oefenen. 

Tracht de verschillende 
lettertekens te onderkennen. 



Paleografische voorschriften

► De tekst zo getrouw mogelijk afschrijven.

► Wel normalisering van hoofd- en kleine letters, van 
leestekens.

► Weergeven van afkortingen bv. 

 ende of  en(de) 



Diakritische tekens

► Diakritische tekens worden meestal geplaatst om verwarring 
te voorkomen. 

► Een diakritisch teken boven de u, om vewarring met de n te 
voorkomen wordt in de transcriptie niet overgenomen. 

► Andere tekens zoals de umlaut, deelteken, accenten, cédille 
worden wel getranscribeerd.  



Afkortingen

► Ze bemoeilijken de 
ontcijfering van teksten in 
grote mate. 

► worden aangegeven door 
tekens 

► - punt 

► - dubbele punt

► - puntkomma

► - apostrof

► - horizontale afkortings-
streep boven een letter of 
woord

► - verticale afkortingsteken

► - speciale tekens



Afkortingen worden ook 
weergegeven :

► - door contracties of 
samentrekkingen 

► - letters of 
woordgedeelten die 
hoger geschreven 
worden

► - suspensies of 
afkappingen  

► - doorstrepen van 
medeklinkers

► - speciale of 
stenografische tekens 



Contracties

► Bij contracties of 
samentrekkingen kan 
men letters bv. klinkers 
weglaten. 

► Soms worden letters of 
woordgedeelten hoger 
geschreven. 



Suspensies

► - suspensies of 
afkappingen (op het einde 
van een woord) soms 
aangegeven door een 
sierlijke lus) 



► Eén van de meest 
voorkomende suspensies is 
ongetwijfeld ‘voorseid’ of 
‘voorschreven’. 



Doorstrepen van medeklinkers

► Vooral het onderkennen 
van de afkorting van “ver” 
is belangrijk bij het 
ontcijferen.



Voorbeelden van suspensies



Met horizontaal streepje worden afk. 
van woorden met p en q gevormd



In het Latijn bij woorden op -is



Het con-teken



Het us-teken



Het ur-teken



Het et-teken





Getallen

►Romeinse cijfers:
► - zeker voor midden 

zestiende eeuw

►Arabische cijfers





Hulpmiddelen

►- woordenboekje van 
afkortingen in iedere 
leeszaal





►Een cursus kan 
nuttig zijn. Als 
voorbeeld de cursus 
van August De 
Baets. 



►Standaardwerk:
► Cornelis DEKKER, Roland 

BAETENS, Suzanne 
DESCHAMPS, Album 
Palaeographicum XVII 
Provinciarum, Brepols 1992

► Zie Leeszaal RA









DE LETTERVORMEN

►- Belangrijk is letter- en woordvergelijking. 

► - Door het duidelijk verband met de tekst leveren woorden 
of letters minder problemen. 

► Analyse van de schrijfbeweging kan helpen.  



LETTERVORM

► Het alfabet heeft twee reeksen letters :

► - de majuskels of hoofdletters

► - de minuskels of kleine letters. 



De MAJUSKELS

► De majuskels worden onderscheiden door:

► - een kapitale (hoekige) vorm 

► - een daarvan afgeleide ronde of unciale vorm.

► In hun kapitale vorm zijn de majuskels over het algemeen 
van gelijke hoogte en worden geschreven tussen twee 
evenwijdig lopende lijnen.



De MINUSKELS

► Zijn letters van ongelijke hoogte.

► Men kent:

► - korte letters (n)

► - lange letters (t)

► - opgaande letters (h)

► - dalende letters (g)

► Voor het schrijven heeft men vier evenwijdig lopende lijnen 
nodig. 



Onderdelen





De letters

►We nemen de verschillende hoofdletters 
en kleine letters onder de loep.

► Bron: P.J. HORSMAN, Th.J. POELSTRA, J.P. SIGMOND, Schriftspiegel. 
Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw, 
Zutphen, 1986,



A

► 1. ca. 1300 waaruit 

► 2. de hoofdletter A 
ontstaat.

► 3.Via slijtage komt men tot 
de volgende letter.

► 4. Ca. 1500 treedt 
losmaking van de schacht 
op

► 5. ook de a met een hoge 
aanzet. 



B

► 1.Middeleeuws.

► 2. De b krijgt een lus die 
gaandeweg slijt. 

► 3. Hoofdletter B die ook 
met losgemaakte dubbele 
schacht voorkomt. 



C

► De ch wordt gemakkelijk 
met de g verward. 

► De letter C wordt in twee 
bewegingen geschreven.



D

► De d verandert nauwelijks 
van de ME tot de 17de

eeuw. 

► De d is soms moeilijk van 
de e te onderscheiden.

► De hoofdletter heeft 
dezelfde vorm, maar is 
groter geschreven. 



Van 12de tot 17de eeuw



E
► 1. ME-se vormen.

► 2. Verandering in 16de en 
17de eeuw. 

► 3. ME-se eind-e krijgt deze 
vorm.

► 4.Oost- en Noord-
Nederlandse currente.

► 5.Hoofdletter E



F

► 1. De f lijkt op een s met 
een streep erdoor. 

► 2. In de 16de en 17de eeuw 
is de enkele, 
respectievelijk dubbele 
lettervorm :

► 3. Daarnaast ontstaat :

► 4. De hoofdletter kan zijn: 



G

► 1. ME

► 2. Latere vormen.

► 3. Hoofdletter gevormd 
door drie 
schrijfbewegingen.

► 4. De krakeling-g. 

► Verwarring g en q mogelijk 
(g meestal rechte 
dakstreep, staart naar links 
afgebogen) 



E, f, g van 12de tot 17de eeuw



H

► 1. M.E. 

► 2. Met lussen en slijting 
krijgen we de latere vorm.

► Verwarring met g mogelijk.

► 3. L.O. combinatie ch. 

► 4. Hoofdletter met 
losmaking van de schacht. 



I en J

► I en J zijn nagenoeg niet 
veranderd tot op heden.

► Het ontbreken van 
diacritische tekens kan het 
lezen bemoeilijken vgl. 
minimum



K

► Door slijtage kan de k op 
een h gelijken. 

► De hoofdletter is een 
groot geschreven k, 
eventueel met 
losgemaakte en dubbele 
schacht. 



L

► 1. M.E. 

► 2. 17de e.: met aanzetlus en 
vlag.

► 3. Slijtage leidt tot 
eenvoudige l.

► 4. Hoofdletters 



M

► Vorm en beweging 
nauwelijks gewijzigd. 

► De hoofdletter M heeft in 
de 17de eeuw vaak een lus 
en een knik in de tweede 
boog. 



N

► Ook de n is nauwelijks 
veranderd.

► De hoofdletter in de 17de

eeuw met aanzet, lus en 
boogknik. 



O

► De O werd vaak in twee 
bewegingen geschreven.

► Dit leidt tot allerlei 
schrijfvormen.

► Niet verwarren met v.

► Hoofdletter met en zonder stip. 



P
► Uit de grondvorm 

ontstaat in de ME een p 
waarvan met de schacht 
wordt begonnen, dan de 
kop aangezet en de 
schht afgemaakt. 

► Niet verwarren met x. 

► De dubbele P heeft één 
kop voor 2 schachten. 
Ook dubbele schacht. 



Q

► Enkele van de meest 
voorkomende vormen.

► Verwarring met g 
mogelijk. 



R
► 1. M.E.

► 2. Ontstaan door 
slijtage.

► 3. Verdubbeling van de 
schacht. Vooral begin 
woord.

► 4. In het midden een 
ronde vorm (niet 
verwarren met z)

► 5. Hoofdletters.



S
► 1. M.E.

► 2. Korte –s (ook eind-s)

► 3. 17de e. enkel en 
dubbel

► 4. Hoofdletter (ook eind-
s)

► 5. ca. 1600 waaruit eind-
s ontstaat

► 6. 17de e combinaties 
moeilijk te onderscheiden 
van s-afkortingen. 



T
► 1. M.E.-se t gelijkt op 

de c.

► 2. Vanuit st-verbinding 
maakt zich een 
zelfstandige t los.

► 3. Eind-t die alleen uit 
de romp van de letter 
bestaat. 

► 4. Hoofdletter.



U V W

► U zoals N en daarom soms 
accent. 

► De V (vooral in kurrente)

► In het Nederlands, Frans, Latijn 
en Duits worden de letters u en 
v weergegeven als v indien 
gebruikt als medeklinkers, als u 
indien klinker. 



X Y Z







► C E G weinig verschil

► a gelijkt op oi

► b en v

► c en e / c en t

► d en e / e en o

► f en s (verschil = 
dwarsstreepje)

► g en q 



BESLUIT

Hopelijk leidt dit overzicht

tot meer inzicht. 
En nu oefenen, oefenen. 
Oefening baart kunst !


