Invoerinstructies

Goetgevonden! Besluiten van de
Staten-Generaal (1576-1796)

Nieuwsgierig naar de manier waarop de kleine Republiek een grote
speler werd op het wereldtoneel? Kruip bij de hoogste bestuurders
aan tafel, ontcijfer hun besluiten en help mee de oerbron van de
Nederlandse geschiedenis de ontrafelen!

Vele Handen project: Goetgevonden! Besluiten van de Staten-Generaal (1576-1796)
Invoerinstructies: versie 4 juli 2022
© Huygens ING, 2022.

Illustratie voorkant: Bartholomeus van Bassen, De Ridderzaal op het Binnenhof tijdens de Grote
Vergadering van 1651. Rijksmuseum, bruikleen Mauritshuis
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1. Even vooraf: wat zijn resoluties?
Resoluties zijn de dagelijkse besluiten van de Staten-Generaal: het hoogste centrale bestuursorgaan in
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1576 en 1796. Deze vergadering, bestaande uit
vertegenwoordigers uit de provincies, kwam zes dagen per week bijeen op het Binnenhof. Gezeten op
vaste plekken rondom een grote tafel probeerden de heren gedeputeerden overeenstemming te
bereiken over allerlei zaken die het landsbelang raakten: buitenlandse betrekkingen, defensie,
overzeese handel, het bestuur van de Generaliteitslanden, rechtspraak, godsdienst en de gezamenlijke
financiën.
Alle besluiten werden ter plekke door de griffier genoteerd. Klerken schreven die weer over in het net
en bonden ze per kalenderjaar in. In dit project gebruiken we die netversies (gelukkig maar).
De resolutieboeken zijn chronologisch opgebouwd en volgen een vast stramien: eerst de datum van de
zittingsdag en een lijst van aanwezigen, dan alle besluiten die die dag genomen zijn. Soms is er voorin
ook een index ingebonden. De resolutie zelf bestaat uit:
1. de propositie (verzoek), meestal ingeleid met ‘Sijnde ter vergaderinge gelesen …’. Daarop
volgen details van de kwestie, betrokken personen etc. Soms worden ook hele passages uit de
besproken stukken geciteerd.
2. de deliberatie (beraadslaging), die vond mondeling plaats en werd niet opgeschreven.
3. de resolutie (besluit), vaak ingeleid met ‘Is nae deliberatie goetgevonden ende verstaen …’.
Verder zijn er drie soorten resolutiereeksen: de ordinaris (gewone), secrete (geheime) en particuliere
resoluties (die bij een bepaalde gebeurtenis horen, zoals de Grote Vergadering van 1651).

De aanwezige gedeputeerden op dinsdag 3 juni 1654, onder wie raadpensionaris Johan de Witt.

De resoluties vormen het hart van het enorme archief van de Staten-Generaal in het Nationaal Archief.
Ze zijn de sleutel tot alle bijlagen die bij zo’n besluit horen: brieven, verzoekschriften, verdragen,
octrooien. Door alle resoluties digitaal en fulltext te ontsluiten, kunnen we straks heel gemakkelijk 220
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jaar politieke besluiten doorzoeken. Stelt u zich eens voor hoe geweldig het zou zijn om daarin te
grasduinen. En wat voor grootschalig onderzoek we dan mogelijk maken. Uw hulp is dus heel
belangrijk en welkom!

Vergadering van de Staten-Generaal, met op de voorgrond de griffier (in werkelijkheid zat hij
aan de korte kant van de grote tafel, tegenover de stadhouder).
Anonieme prent in De la Serre, Histoire de l'entree de la reyne mere, 1639. Rijksmuseum.
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2. Invoerinstructies
Corrigeren i.p.v. transcriberen
In dit project gaat u automatisch aangemaakte transcripties corrigeren. U hoeft dus niet zelf te
transcriberen, maar u checkt en verbetert de teksten die het computerprogramma Transkribus al heeft
herkend (HTR, handwritten text recognition). Dit is dankbaar werk: de computer herkent al veel, maar
in elke zin staat wel een foutje. Lokaliseer de foutjes, verbeter ze, en help ons zo 50.000 scans
(bestaande uit wel 100.000 handgeschreven pagina’s) foutloos te krijgen. Daarmee hertrainen we het
Transkribus-model weer, zodat het de rest van de half miljoen pagina’s zelf kan lezen.

Alle stappen in vogelvlucht
1.
2.
3.

4.
5.

Log in op de website van Vele Handen en selecteer het project ‘Goetgevonden! Besluiten van
de Staten-Generaal (1576-1796)’.
Ga naar het tabblad Voorkeuren en selecteer daar een tijdvak waarin u wilt werken. Klik op
‘Opslaan’.
Klik op ‘Invoeren’. U krijgt een scan te zien en een invoerscherm waarin u regel voor regel de al
automatisch aangemaakte tekst kunt corrigeren. Wanneer de scan onbruikbaar is of te moeilijk,
kunt u dat aangeven.
Bent u klaar met de scan, klik dan op ‘Afronden’. Uw werk wordt opgeslagen en uw
puntensaldo verhoogd. U kunt de scan ook tussentijds opslaan.
Via het tabblad Berichten kunt u vragen stellen aan andere invoerders of aan de projectleiders,
of natuurlijk uw tips en mooiste vondsten delen!
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Instellen van uw voorkeursperiode
Periodes: Als u bent ingelogd ziet u een tabblad 'Voorkeuren', waar u een selectie kunt maken voor
het tijdvak waarin u wilt werken. Handig voor als u bijvoorbeeld meer geïnteresseerd bent in bepaalde
gebeurtenissen en personen. Of wanneer u meters wilt maken (met de makkelijkere achttiendeeeuwse resoluties) of juist meer uitdaging wilt (neem dan de zestiende eeuw). Tussen haakjes ziet u
het aantal scans dat op dat moment beschikbaar is. U kunt uw voorkeur op elk moment wijzigen en
opslaan.

Gewone of geheime resoluties? In de eerste vijf tijdvakken (tot 1702) kunt u besluiten aantreffen uit
verschillende resolutiereeksen: de gewone (ordinaris), de geheime (secrete), of de bijzondere
(particuliere) resoluties. In de twee tijdvakken daarna (tot 1796) komt u alleen nog geheime besluiten
tegen, omdat de gewone resoluties toen al gedrukt werden. Wel zo spannend dus! (Overigens komen
die gedrukte resoluties uiteindelijk ook in de beoogde online publicatie terecht.)
Leesbaarheid: Over het algemeen geldt, hoe vroeger in de tijd, hoe moeilijker het handschrift. Bent u
nieuw, kies dan altijd voor de twee jongste tijdvakken (1703-1747 en 1748-1796). U krijgt dan
resoluties die redelijk vlot te lezen zijn. De resoluties uit de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn
al wat lastiger. De letters ‘e’ en ‘s’ zien er bijvoorbeeld nog anders uit en kunnen voor verwarring
zorgen. Maar met enig oefenen zijn ook deze redelijk goed te lezen. Het moeilijkst zijn de resoluties
tussen 1576 en 1625: de schrijfwijze, letters, afkortingen en taal (vaak Frans, soms ook Latijn of Duits)
bezorgen de tekstherkenning nog heel wat problemen. Hier is dus de meeste uitdaging te vinden!
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Voorbeelden handschriften uit 3 periodes:

1702

1674

1582
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Invoeren in detail
1.

2.

3.

4.
5.

Klik op ‘Invoeren’. U krijgt een scan op het scherm, doorgaans bestaande uit 2 pagina’s
handgeschreven tekst. U kunt nu regel voor regel de tekst corrigeren. Let daarbij goed op
de lijnsegmentatie (het donkerblauwe vak), die geeft aan waar u bent op de scan. Met de
knoppen ‘+’ en ‘-‘ kunt u in- en uitzoomen.
NB: U krijgt steeds maar 1 scan te zien, niet een volledig resolutieboek. Als u nieuwsgierig
bent naar de context van de tekst, kunt u met de knoppen ‘Bekijk vorige’ of ‘Bekijk
volgende’ de omringende pagina’s inzien.
Wanneer de scan op het scherm geen informatie bevat (een kaft of een lege pagina is) klikt
u op ‘Onbruikbaar’. LET OP: de scan wordt dan weggegooid, dus gebruik deze knop alleen
als er niets aan de scan in te voeren valt. Naamindexen worden bijvoorbeeld wél ingevoerd.
Kunt u niets invoeren omdat u de tekst niet kunt lezen, gebruik dan de knop ‘Te moeilijk’.
De scan wordt dan aan een andere invoerder voorgelegd.
Bent u klaar met de scan, klik dan op ‘Afronden’. Wilt u op een ander tijdstip verder gaan,
klik dan op ‘Save’. Let op: de scan wordt 48 uur voor u bewaard vanaf het moment dat u de
eerste keer op de knop ‘Tussentijds bewaren’ heeft geklikt.

Uitleg van de knoppen

= Ik kan het handschrift niet lezen. Pas eventueel uw Voorkeuren aan.
= De scan bevat geen informatie; er valt niks te transcriberen.
= Attendeer de projectbeheerders op een inhoudelijk heel bijzondere resolutie.
= De resolutie tussentijds opslaan om er op een ander moment verder aan te
werken. Indien u klaar bent met het corrigeren van de scan klikt u ook op deze
knop.
= Bekijk de scan die aan uw getranscribeerde scan vooraf gaat.
= Bekijk de scan die op uw getranscribeerde scan volgt.
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Scan en opmaak
Zoomen: U kunt in- en uitzoomen door middel van het plus- en minteken rechtsboven in het scherm.

Inzoomen /Uitzoomen
Lijnsegmentatie en tekstregio’s: Het donkerblauwe vlak geeft aan waar u bent op de scan. Let op dat u
alleen de tekst transcribeert/corrigeert die binnen het donkerblauwe vlak valt.1 Alle woorden of
zinsdelen die daar buiten staan, zijn niet herkend door de computer en hoeft u ook niet te doen.
Uitzondering: als een woord maar gedeeltelijk gesegmenteerd
is (d.w.z. binnen het donkerblauwe vlak staat), mag u het wel
afmaken, dus: verpondingen (i.p.v. verponding).
Volgorde: Transkribus herkent de tekstkolommen van links naar rechts: u krijgt doorgaans eerst alle
marginalia uit de linkerkolom te zien, dan de resolutieteksten, en ten slotte het paginanummer
rechtsboven. Hier zijn afwijkingen in mogelijk.
Let op! Soms wijkt de zinsvolgorde van de computer af van wat er op de scan te zien is: volg
dan toch de volgorde van de regels in het invoervak, dan krijgt u vanzelf alle tekstvelden te
zien. Tekst die helemaal niet herkend is, hoeft u niet te transcriberen.
Let op! Soms heeft het programma de tekst uit de marge en uit de hoofdtekst op één regel
gezet, daardoor loopt de transcriptie van die 2 tekstdelen door elkaar. Laat dat dan toch staan:
het gaat nu niet om de juiste opmaak of lopende zinnen, maar dat alles woord voor woord
goed herkend wordt.

1

N.B. in deze invoerinstructies is de tekst op de begeleidende afbeeldingen paars gemarkeerd. Dit is in de nieuwe versie
van VeleHanden donkerblauw geworden.
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Voorbeeld van een regel waarop de tekst in de marge en in de hoofdtekst op een lijn staan en hoe dat
getranscribeerd moet worden.

Transcriptieregels
Algemeen: De algemene vuistregel is dat de tekst zo letterlijk en volledig mogelijk moet worden
overgenomen. Omdat het vroegmodern Nederlands geen standaardspelling kende, wordt er in
principe zo min mogelijk gestandaardiseerd en geïnterpreteerd. Ga dus niet hertalen in modern
Nederlands.
Hoofdlettergebruik wordt zoveel mogelijk aangehouden als in de originele bron. Soms is het niet
duidelijk of iets een hoofdletter of een kleine letter is. Probeer in zo’n geval de letter te vergelijken
met andere letters in de scan en maak een eenduidige keuze. Hoofdletters midden in een woord
vormen de uitzondering: die worden niet overgenomen.

Voorbeelden van afwijkend hoofdlettergebruik. Transcriptie voor het gemak op één regel zonder
afbrekingen): ‘der Universiteijt van Salamanque in hispanien, houdende dat Godt Almachtigh,’.
Y/IJ, U/V: ‘u’ en ‘v’ werden nog vaak door elkaar gebruikt. Transcribeer wat er staat, niet hoe we het
nu zouden schrijven. Staan er puntjes boven een ‘ij’, gebruik dan ook de ‘ij’; staan er geen puntjes,
gebruik dan de ‘y’.
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Transcriptie: 'aduyse goet geuonden' (i.p.v. ‘advyse goet gevonden’)

Transcriptie: ‘byde vyandt’ (i.p.v. ‘bij de vijandt’)

Transcriptie: ‘vuyt Vranckryck’ (i.pv. uuyt Vranckrijck)
Diakritische tekens (schrifttekens die de uitspraak van een letter weergeven) die we tegenwoordig
nog kennen (zoals é, ç, ö) en leestekens (ook haakjes) worden overgenomen. Dit kan met behulp van
de knop ‘speciale tekens’ in de invoeromgeving van VeleHanden of met de sneltoetsen op uw
computer.
NB! Tekens die niet meer in gebruik zijn, zoals een streepje boven de ‘u’ om de u te
onderscheiden van de n of v, worden niet overgenomen.
Veelgebruikte tekens die wij nu nog kennen, zoals & (ampersand) of £ (pond/libra), mag u overnemen:

Transcriptie: &

Kempen & Peelant

£

Andere vreemde tekens die niet op uw toetsenbord of bij de ‘Special Characters’ te vinden zijn en
geen echte betekenis hebben, kunt u weglaten. Een voorbeeld:

Transcriptie: Coopman [= aanduiding waar dit woord in de tekst ingevoegd moet worden]
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Komma’s en punten: In de resoluties wordt interpunctie gebruikt, maar geen onderscheid gemaakt
tussen punten en komma’s. Transcribeer, als er interpunctie aanwezig is, volgens het moderne
gebruik, dus een punt aan het einde van een zin.
Afbrekingen aan het einde van een regel worden als zodanig getranscribeerd, dus:

Transcriptie: over,,
Transcriptie: mits=
Superscript: Indien superscript wordt gebruikt, zoals bij ‘Admt’, dit ook als zodanig transcriberen.
Gebruik hier de superscript (x2) knop voor. Om deze knop te zie moet u links in beeld het schuifje bij
‘Annotation’ naar rechts schuiven. U ziet dan een keuzemenu met verschillende knoppen. De knop
rechtsboven is de knop voor ‘superscript’.

Transcriptie: St. Martin

Het annotation schuifje naar rechts geeft het volgende menu. De knop rechtsboven is de knop voor
Superscript. Links daarvan staat de knop voor underscript, daar weer links van staat de knop voor
underline, links daarvan staat de knop voor doorhalen en de knop op links is voor dikgedrukte tekst. De
rode knop ‘Abbrev’ is bedoeld om afkortingen te markeren en met de knop ‘Unclear’ kunt u
onduidelijke woorden doorgeven.
Invoegingen: Soms heeft de klerk een woord vergeten en voegt hij die later boven de regel toe, ook
daarvoor kunt u superscript gebruiken tenzij het woord in een aparte baseline staat. Dan graag de
invoeging als een normale regel transcriberen:
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Transcriptie: hiervooren ontfangen goetgevonden

Doorhalingen worden, indien leesbaar, als zodanig getranscribeerd (en doorgehaald). Ook deze knop
staat onder het submenu onder ‘annotation’.

Transcriptie: binnen Middelborch
Lange streep die ruimte opvult tussen einde van de zin en einde van de bladspiegel: hoeft niet
overgenomen te worden. Ook de ruimte tussen s en t niet overnemen, maar aan elkaar schrijven:

Transcriptie: ‘vierstoockster’ (i.pv. ‘viers toocks ter’ [= vuurstoker])
Onleesbaar: Letters, woorden of regels die door schade, vlekken of doorhaling onleesbaar zijn, worden
niet getranscribeerd. Dit geldt ook als een stuk tekst niet leesbaar is wanneer het in de vouw van het
boek ‘verdwijnt’. Probeer in dit geval de letters te transcriberen die u wel kunt lezen.
Onzekere lezing: Bent u niet helemaal zeker over een woord of deel daarvan, dan kunt u dit met de
knop 'Unclear' markeren. Ook deze knop staat onder het submenu van ‘Annotation’. De controleur
kijkt er dan naar. Gebruik deze functie niet voor elk detail. Kunt u heel veel niet lezen, gebruik dan de
knop 'Te moeilijk'. De scan wordt dan opnieuw uitgedeeld.
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Afkortingen: Afkortingen komen veel voor. We schrijven ze niet uit en in principe hoeven ze ook niet
gemarkeerd te worden. Alleen van de meest ervaren invoerders van Goetgevonden zouden wij graag
willen vragen om afkortingen die nog niet eerder zijn voorgekomen te markeren. Dat gaat zo: selecteer
het afgekorte woord en klik onder het submenu van ‘annotation’ op de rode knop ‘abbrev’; er
verschijnt nu een menu; bij ‘expansion’ kunt u de afkorting uitschrijven’
TIP! Soms staat er een streep boven het woord om aan te geven dat het een afkorting betreft. U
transcribeert dan de letters die er staan (zonder de streep) en markeert het woord als afkorting:

Supplt [voluit: Suppliant] en [voluit: ende]

van [voluit: vande]

houden [voluit: houdende]

Een teken dat regelmatig voorkomt in de marge-aantekeningen bij de aanduiding van rechtszaken
(‘Contra’) wordt als Ca getranscribeerd en gemarkeerd als afkorting: Idem voor etcetera-tekens:

Transcriptie: Ca

Transcriptie: etc.

N.B. Afkortingen van namen (bijv. Jansz) worden letterlijk, en verkort, overgenomen, maar nooit
gemarkeerd als afkorting:

Wittensz

voors [voluit: voorschreve, voorzeide]

Ho:Mo: [voluit: Hooch/Hoog Mogende]
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Vsocht [voluit: versocht]

Vtreck [voluit: vertreck]
Veert [voluit: vereert]
Veeringe [voluit: vereeringe]

Req.s [voluit: requeste]

Excie [voluit: excellentie]

Afwijkende indelingen: Soms zijn in de resoluties in tabelvorm overzichten opgenomen van kosten,
militair materieel of personeel. De horizontale en verticale strepen of accolades die hierin vaak zijn
opgenomen, worden niet getranscribeerd.
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Indices: Zo nu en dan zult u indexpagina’s tegenkomen, meestal ingedeeld in twee kolommen per
pagina. Hiervoor gelden in principe dezelfde transcriptieregels als voor de gewone resolutiepagina’s.
De komma’s/punten tussen de paginanummers transcribeert u als komma’s, die aan het einde als
punt.

Bedragen in de resoluties
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Transcriptie: Liiij mij cLxxv
In de resoluties komen regelmatig geldbedragen voor. In de Republiek maakte men het
onderscheid tussen rekenmunten en ‘echt’ geld. Rekenmunten waren pond-schelling-denier (of
denarie). ‘Echt geld’ drukte men uit in gulden-stuiver-penning/denier. Bovendien kwam soms
ook nog de oude munt ‘obolen’ voorbij.
Het teken voor een pond is: l, lb of £.
Het teken voor een schelling is: ß (ringel-s).
Denier of denarie werd afgekort tot: d of den.
Het teken voor een gulden is: f.
Het teken voor een stuiver is: s, st. of ß.
Obolen werden vaak afgekort tot: ob.
Verder werden voor geldbedragen vaak Romeinse cijfers gebruikt.
M = 1000

L = 50

D = 500

X = 10

C = 100

V=5

i=1

16

