16 juli 2018

Controleinstructie: Bevolkingsregisters Amsterdam 1864-1874

Uitgangspunt: de controleur beslist
De controleur bepaalt welke invoer de juiste is: die van één van beide invoerders of iets anders, waarvan de
controleur zelf denkt dat het goed is. De gecontroleerde versie zal op korte termijn te vinden zijn in de
doorzoekbare index op de Archiefbank van het Stadsarchief Amsterdam.

Aandachtspunten bij de controle
•
•
•
•
•

Lees de invoer-instructie.
Controleer de volledigheid van de invoer. Is het adres volledig ingevoerd en zijn álle personen van de
scan overgenomen?
Om interpretatieverschillen te voorkomen geven we als standaard de instructie om letterlijk over te
nemen wat er op een scan staat, inclusief afkortingen van plaatsnamen en persoonsnamen.
Als u er echt zelf niet uitkomt kunt u de hulp van een expert inroepen. Klik op de knop ‘Probleem’ en
leg uit wat er aan de hand is.
Houd het forum in de gaten voor de laatste nieuwtjes en tips.

Hoofdregels voor de invoer
•
•
•
•

Gegevens worden overgenomen zoals ze op de scan staan, inclusief diakritische tekens.
Afkortingen worden overgenomen zoals ze op de scan staan.
@ zijn ingevoerd voor een ontbrekend of onleesbaar teken. Van de controleur wordt verwacht dat hij
of zij de @’s uit de invoer oplost.
#### wordt ingevoerd bij een leeg (verplicht) veld.

Werkwijze controle
1. De data van beide invoerders worden naast elkaar getoond en de verschillen worden in blauw
weergegeven.
2. Door op de juiste invoer te klikken komt deze in de gecontroleerde versie (de uiteindelijke index).
3. Bent u het met beide invoerders oneens, dan kunt u zelf de juiste tekst in het veld typen.
4. Als u alle bovengenoemde checks heeft gedaan, slaat u de data op en klikt u op ok.
5. Standaard staan de vakjes ‘Ken punten toe’ bij beide invoerders aangevinkt. Alleen als een invoerder
er echt met de pet naar heeft gegooid, kunt u ervoor kiezen geen punten toe te kennen door ‘Ken
punten toe’ uit te vinken. U kunt dan ook de knop ‘Rapporteer deelnemer’ gebruiken en aan de
projectbeheerder uitleggen waarom u vindt dat de invoerder er met de pet naar gooit.
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Let op
•
•
•

•

De handschriften bevatten hoofdletters met krullen en dubbele s. Dit zal voor sommige invoerders
lastiger zijn; wees dus voorbereid op meer verschillen tussen de twee invoerders.
De namen zijn soms vakkundig en met dikke halen doorgestreept. Dit betekent dat ze wat lastiger te
ontcijferen kunnen zijn en er meer fouten mee gemaakt kunnen worden.
De adressen worden ingevoerd zoals op de scan, inclusief de oude spellingswijzen. In dit project
voeren we de oude (voor 1975) en nieuwe adresgegevens (van 1975) in. Controleer of alle gegevens
in het goede veld zijn ingevoerd.
• Straatnaam
• Straatnaam oud (doorgestreept)
• Buurtcode
• Huisnummer oud (pen)
• Huisnummer (potlood)
Als er geen straatnaam staat, maar wel bewoners, dan worden in de velden voor het adres ####
ingevoerd. Controleer of er echt geen straatnaam, huisnummer of huisnummer toevoeging op de scan
staat en merk de scan vervolgens aan als probleemgeval. Deze gevallen worden nog apart bekeken.
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