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Voorronde Schrift-ure

Aan de voorronde van de Schrift-ure 2022, ofwel de prijskamp oud schrift lezen, hebben ruim
125 deelnemers meegedaan. Sommigen leverden alle transcripties in; anderen staakten hun
pogingen op enig moment. De deelnemers met de hoogste score die al hun transcripties

hebben ingeleverd gaan door naar de finale op zaterdag 1 oktober in Utrecht.
Van de 38 genodigde finalisten zijn er 13 mensen 25 jaar of jonger. Zij dingen straks mee naar
de prijzen in deze leeftijdscategorie voor studenten en jongeren.
Her en der bereikten ons geluiden dat de teksten moeilijker waren dan twee jaar geleden toen
het nog een Nederlandse paleografiewedstrijd betrof. Misschien dat met de inbreng van onze
Vlaamse collega’s de lat dit jaar iets hoger kwam te liggen. Alleen maar goed; dat houdt ons
scherp.
Alle finalisten hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om aan de finale deel te nemen. De
overige deelnemers hebben wij niet persoonlijk bericht. De transcripties van de vier teksten van
de voorronde zullen na 1 oktober op deze website worden gepubliceerd, tezamen met de
transcripties van de finaleteksten. Over de individuele scores van de deelnemers wordt – ach,
was het ooit anders? - niet gecommuniceerd.
Wij verheugen ons op een zinderende finale in Utrecht en bedanken iedereen voor het denken puzzelwerk in de voorronde.

Forumvraagstuk(ken)
Al een tijdje staat op het forum een hulpvraag over een kladrekening van het
kuipersgilde van Dordrecht. Een deel is ontcijferd, maar een aantal items op deze
rekening blijft tot nu toe een mysterie. Kun jij lezen wat er staat?
Een andere forum-gebruiker worstelt met het lastige handschrift in de
sententieboeken van de Hoge Krijgsraad. Een handschrift voor de gevorderde
paleograaf! Voor degene die de uitdaging aandurft, is dit segment uit de
sententieboeken te vinden op het forum.

Slavernijverleden
Uitzonderlijk in het licht van de geschiedenis der mensheid is niet de toestand van slavernij,
maar de afschaffing ervan. Op 1 juli 1863 maakte het Koninkrijk der Nederlanden met de
Emancipatiewet een einde aan de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Iets dat
op i juli met keti koti (‘ketenen gebroken’) met goed recht gevierd wordt. Dat Nederlanders
ongestraft in mensen profijtelijke handelswaar zagen waarmee naar believen kon worden
omgegaan, blijkt uit dit Zeeuws negotieboek. Wanneer het maar als een batig saldo kon
worden gecrediteerd. Even probleemloos kon vóór 1863 een Afrikaans meisje van hand tot
hand gaan zonder dat er sprake was van wetsovertreding. De archieven houden ons een
spiegel voor die ons volkje niet op z’n fraaist toont…

Boerenleven in de Lage Landen

Wie heeft ze niet in de krant of op tv gezien:
de tientallen trekkers op de snelwegen, bij
distributiecentra en voor gemeentehuizen.
Het zijn Nederlandse boeren die protesteren
tegen de ingrijpende plannen van de
minister voor Natuur en Stikstof. Dat het
boerenleven niet altijd over rozen gaat, is
niet nieuw. Ook in het verleden kregen de
boeren in de Lage Landen het soms zwaar
te verduren. In het zeventiende-eeuwse
Waterland verloren boeren hun land wegens
een wel heel rigoureuze regel. Dit lot trof
ook boer Neel Meijnerts uit Kinsel bij
Durgerdam. En dan had hij nog geluk
gehad… Lees het verhaal van deze boer op
onze website.

Paleopuzzel
De oplettende websitebezoeker zal het al gemerkt hebben. Er is weer een
gloednieuwe paleopuzzel verschenen! Dit keer gaat de puzzel over een ongewenste
zwangerschap en vooral over de vraag: wie is er verantwoordelijk voor het kindje?
Doe jij een poging om deze puzzel op te lossen? Je vindt ‘m op het forum!

Verloren gewaand handschrift

Kort geleden werd een verrassende
ontdekking gedaan in de collectie van het
Scheepvaartmuseum. De conservatoren
stuitten daar op een verloren gewaand
handschrift uit Indonesië. Dit manuscript uit
1922 beschrijft de geschiedenis van de
Banda-eilanden vanuit het perspectief van
de lokale bevolking. Het werk is dan ook in
het Maleis geschreven. Een digitale versie
van het manuscript is te bewonderen op de
website van het Scheepvaartmuseum!

Paleogenda
Tentoonstelling: Kracht van Kronieken in Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg
Online te bekijken:
Tentoonstelling ‘Je liefhebbende Vincent’. Van Goghs mooiste brieven
Cicero in Leidse Handschriften Universitaire Bibliotheek Leiden
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