
Marleen van der Meulen 



 

Schrijven met een veer 



 

Romeinse cijfers 



 

Arabische cijfers 



 

Kolommen en Indeling 
Tekst 



 

Hoofdtekst en Glossen 



 

Minuskel (cursief) 



 

Majuskel en Minuskel 



 

Karel de Grote 
742-†814 



 

Karolingisch Schrift 



 

Karolingisch Schrift 



 

Karolingisch 
Pre-Gotisch 

 



 

Pre-Gotisch 
Gotisch 



 

Kopjes-a, buikjes-a en 
hokjes-a 



 

Bijbel in Gotisch Schrift 
met 2 kolommen 



 
 

Overschrijven tekst in andere vorm 

 

 

 Stelregels: 

 Afkortingen uitschrijven in cursief 

 Onduidelijke tekst tussen [ ] zetten 

 

 

 

Transcriberen 



 

Veelgebruikte 
afkortingen en tekens  



 

Aberdeen Bestiarium 

Slang in gevecht met 
olifant Monoceros 



 

Wolf besluipt schapen zonder herder wakker te maken 
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Transcriptie 

In\ pr\in\ci\pio\ cre\av\it\ de\us\ cel\um\ et 
ter\ram.\ Terra autem erat inanis et vacua, et tenebre 
erant\ super faciem abyssi, et spiritus domini ferebatur 
super aquas.\ Dixitque deus: Fiat lux. Et facta est lux. 
Et vidit deus luc\em quod esset bona, et divisit lucem a 
tenebris.\ Appellavitque lucem diem, et tenebras 
noctem. Fac\tumque [e]st vespere et mane, dies unus.\ 



 
In het begin creëerde God de hemel en de aarde. En de 
aarde was zonder vorm, en (zij was) leeg; en duisternis 
was op het gezicht van de grondeloze diepte. En de 
geest van God kwam op het gezicht (oppervlakte) van 
de wateren. God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. 
En God zag het licht, dat het goed was, en hij scheidde 
het licht van de duisternis. En hij noemde het licht dag, 
en de duisternis nacht. En zo werden de avond en de 
ochtend dag één. 

 

Vertaling 



 

Boekdrukkunst 

Johannes Gutenberg Drukpers van Gutenberg 



 

Gedrukte Afbeelding 
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 Dit boecxken is ghedeylt in  
drie deelen. Dat eerste deel spreect van troost  
inde castidinghen Gods/ als van siecten/ leem 
den/ sterften/ dieren tijt/ hongher/ commer/ ar- 
moede/ waterschade/ oorloghe/ onuruchtbaer- 
heyt/ ende dyer gelijcken. 
  
Dat 2(e) deel van dit boecxken  
spreect van troost in becoringhen des duyuels/  
des werelts/ ende ons eyghen vleeschs/ van ver- 
uaernissen/ van tooueryen. etcetera. 
  
Dat 3(e) deel van dit boecx- 
ken/ spreect van troost in veruolghingen der  
menschen/ als van spiticheyt/ verwitinghe/ be- 
kiuinghe/ heymelike clappinghe/ verraderye/  
loghentale/ scande/ schade in ons goet/ zaghen  
in ons lichaem. etcetera. 
  
Den goet willighen leser  
wenscht Anthonis van Hemert troost ende vrede inden Heere.      
Meer boecken te maken (seyt Sa- 
lomon) en is gheen eynde/ ende   Eccl. 12 
veel ouerpeysens is een quellin- 
ghe des vleeschs. Het slot der re- 
denen is dit. Vreest God/ ende hout  
zijn ghebot. Ende Christus seyt selue dat bouen  
alle een dinc sonderlinghe van noode is/ het welc  Luce. 10 
ooc dat beste is/ dat van ons niet ghenomen. 

 

Transcriptie 




