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door JOOST MOREL

Manuscripten van vóór 1700 zijn zonder training bijna on-

leesbaar. Een cursus oud schrift volgen is dan de enige op-

lossing. In Archief Eemland bevindt zich een uitgebreide

collectie manuscripten en aktes in dat schrift. Om deze voor

de onderzoekers toegankelijk te maken zijn vele vrijwilli-

gers bezig om deze te transcriberen in het hedendaags Ne-

derlands. Het archief zorgt er voor dat deze transcripties ge-

digitaliseerd worden en op internet gezet, zodat onderzoe-

kers ook al veel thuis kunnen vinden. Het is niet alleen

voor hen dat dit werk gedaan wordt, maar ook voor het

behoud van de stukken voor de toekomst. Veel aktes zijn

aangetast door vocht, waardoor zij soms bijna onleesbaar

zijn en in de loop der tijd zal dat niet beter worden.

OUDSTE VOORMOEDER
Eén van de vrijwilligers is Anje Bousema-Valkema, gebo-

ren in Friesland en getogen in de stad Groningen. Zij is

van jongs af aan nieuwsgierig geweest naar het leven en

werken van haar voorouders. Vele dagen heeft zij de af-

gelopen vijftig jaar in de archieven van voornamelijk Gro-

ningen en Leeuwarden doorgebracht. Dat resulteerde in

de uitgave van een familieboek van haar vaders kant.

Anje boft, want haar man Henk Bousema is ook altijd druk

met genealogisch onderzoek van zijn eigen familie. Sa-

men een dagje naar een archief, maar wel ieder zijn eigen

onderzoek, tenzij de een de ander even nodig heeft. Sa-

men zijn ze ook lid van de Nederlandse Genealogische

Vereniging en Henk is al jaren hoofdredacteur van het

NGV-periodiek voor Amersfoort en omstreken.

Ruim tien jaar geleden heeft Anje een stamboek ge-

maakt van de familie van haar vaders kant en daar heel

lang onderzoek voor gedaan. De oudste voorvader die ze

terug heeft kunnen vinden is geboren omstreeks 1575.

De familie van moeders kant gaat zelf nog verder terug,

wel tot eind 15e eeuw. ‘Een heel leuke bijkomstigheid is

dat de oudste voormoeder die ik gevonden heb, geboren

is in dezelfde plaats als ik.’

PUZZELWERK
‘Toen ik mijn familieboek in 1998 klaar had, vroeg Dick

Regtien of ik mee wilde helpen bij het transcriberen van

oude aktes. Zo ben ik op een gegeven moment bij Archief

Eemland terecht gekomen. Ik doe het met ontzettend

veel plezier. Het is heel veel puzzelwerk, waar ik erg van

hou. Men moet echter beseffen dat het bij oude teksten

niet alleen gaat om het transcriberen of vertalen maar

vooral het begrijpen van de tekst. Bij sommige zinnen

kan je echt twee kanten op. Correct interpreteren zorgt

ervoor dat het verhaal duidelijk wordt.’

De vrijwilligers van het archief hebben diverse taken. Ze

maken samenvattingen en naamklappers, om het raad-

plegen van de documenten te vergemakkelijken. En ze

hertalen verschillende soorten oude bronnen. Anje Bou-

sema richt zich op dit moment volledig op het transcri-

beren van notariële aktes. Deze moesten oorspronkelijk in

zijn bezit blijven, maar zijn nu meestal in gemeentear-
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chieven te vinden en vormen voor historici en andere

onderzoekers een belangrijke authentieke bron. Zij is des-

tijds begonnen met documenten van een notaris rond

1800. 

OUD SCHRIFT
Na iets minder dan een jaar verlegde ze haar focus naar

oudere documenten, ‘want dat vind ik eigenlijk het leuk-

ste’, zegt ze zelf. Het transcriberen van de voor een leek

onleesbare teksten heeft ze geleerd tijdens het onderzoek

naar haar familiegeschiedenis. ‘Op een gegeven moment

kwam ik in het jaar 1600 terecht en wilde ik het oude

schrift zelf leren lezen en begrijpen. Daarom ben ik een

jaar of vijftien geleden samen met mijn man een cursus

gaan volgen bij Archief Eemland. Het jaar daarna heb ik

hier nóg een cursus gevolgd, die door Dirk Steenbeek ge-

geven werd. Daar kreeg ik echt lastige stukken te verwer-

ken. Ik heb heel veel ervaring opgedaan doordat ik het bij

het onderzoek naar mijn familiestambomen in de praktijk

kon brengen. Hierdoor snapte ik woorden en teksten veel

beter. Om een concreet voorbeeld te geven: het woordje

vreunden zou iedereen lezen als vrienden, maar het bete-

kend familie. Daar kom je achter doordat je het in de con-

text leert begrijpen.’

Een grote verandering voor de vrijwilligers was de invoe-

ring van computers. Eerst werd alles met de hand of op

de typemachine geschreven en zat er verder weinig sys-

tematiek in. Maar met de automatisering konden er ver-

schillende programma’s in gebruik genomen worden die

het indelen, ordenen en sorteren van alle documenten in

grote mate vergemakkelijkten. ‘Dat is inderdaad een heel

groot voordeel geweest, maar het gebruik van computers

en met name internet heeft ook zijn nadelen. Wat ik als

een probleem zie voor de toekomst is dat het archief min-

der bezocht zal worden; iedereen probeert de informatie

op internet te vinden. Ook zullen veel minder mensen oud

schrift proberen te leren ontcijferen, omdat ze verwach-

ten dat het toch wel getranscibeerd zal worden. Zelfs op

het archief zijn er maar enkelen die oud schrift kunnen

lezen. Wie doet het dan nog? Want de groep die er hier

maandagochtend mee bezig is, kan niet alles afmaken.’ 

WAARDERING
Dit is de reden dat vrijwilligers zo belangrijk zijn. Bij het

archief in Amersfoort zijn het er relatief veel en liggen er

nog mooie documenten die getranscribeerd moeten wor-

den. Maar er zijn veel archiefdiensten waar de vrijwilli-

gers op één hand te tellen zijn. Dat heeft voor een groot

deel ook met bestuur en beheer te maken. Wat dat be-

treft zit het bij Archief Eemland gelukkig goed. ‘Zij worden

thans op één lijn gesteld met het vaste personeel, zoals

samen een dagje uit, samen Kerst vieren. We vormen met

z’n allen een heel behulpzaam en vriendelijk team.’

‘Het belangrijkste is dat iedereen begrijpt wat het belang

is van het werk dat we hier op het archief doen. Als wij er

niet zouden zijn, gebeurt er niets. Ik bestudeer nu een

boek uit begin 17e eeuw. Dat is nog niet eens zo oud,

maar al redelijk aangetast en het wordt alleen maar erger.

Het vergaan van archieven is het vergaan van geschiede-

nis. Belangstelling in en kennis over het oud schrift moet

worden doorgegeven.’

Joost Morel studeert

geschiedenis aan de

UvA en loopt stage bij

de Kroniek-redactie.

       




