Invoerinstructies project Missing Links
LET OP!! AANVULLING MET BETREKKING TOT REGISTERS VAN DE
BURGERLIJKE STAND (zie p. 7)
inleiding
Bij het project Missing Links is het de bedoeling om al eerder ingevoerde
persoonsgegevens te koppelen aan de juiste scan. U hoeft dus geen namen
in te voeren in een invulformulier maar het is de bedoeling dat u ze - door
middel van een zoekregel (met automatisch invullen) - opzoekt en selecteert
en daarmee aan de juiste scan koppelt.
Hieronder wordt precies uitgelegd hoe dit koppelen in zijn werk gaat en hoe u
handig in de bestaande gegevens kunt zoeken.
Voorkeuren
Het project Missing Links bestaat niet uit vrijwel identieke registers, maar is
een mix van periodes, talen en plaatsen, waardoor de moeilijkheidsgraad niet
overal hetzelfde is. Voordat u begint is het daarom handig uw voorkeuren in te
stellen. Het zal niet altijd mogelijk zijn om aan al uw wensen tegemoet te
komen, omdat het natuurlijk voor kan komen dat alle akten van een bepaalde
plaats al zijn gekoppeld. In dat geval kunt u uw voorkeuren zodanig
aanpassen dat er weer scans worden geselecteerd.
Het scherm
Het scherm is grofweg verdeeld in twee gedeelten: het rechterdeel bevat de
afbeeldingen waarop de inschrijvingen staan, het linkerdeel bevat het
gedeelte waar u daadwerkelijk moet werken.
Mocht u een andere indeling wensen, dan kunt u klikken op “andere
schermindeling” rechtsboven en dan zal het scherm veranderen in boven en
onder.
Door onderin de taakbalk (zie het plaatje hieronder) het omcirkelde icoontje te
klikken kunt u het overzichtsbeeld laten verdwijnen of weer oproepen.

Het invulscherm heeft drie velden waar u iets kunt invullen. Het eerste veld
staat standaard op “bevat” maar kan ook veranderd worden in “begint met”,
“eindigt op” of “gelijk aan”. Het derde veld is standaard leeg, maar hier kan
ingevuld worden welke rol iemand heeft (bruid, bruidegom of eerdere partner).
Dit kan handig zijn als u op slechts op bruid, bruidegom of eerdere partner wilt

zoeken, omdat bijvoorbeeld de naam van de bruid de enige goed leesbare
naam in de akte is èn de naam vrij algemeen is.
In het tweede veld vult u de zoekgegevens om de koppeling te kunnen
maken. Type tenminste drie karakters van een voornaam, patroniem of
geslachtsnaam van een of meerdere personen in dit veld in. Tussenvoegsels
kunt u weglaten, want daar kan niet op worden gezocht.
Bijvoorbeeld: voor Isaac Tordu en Neeltje van Leeuwen typt u “isa” en “nee”
uit de beide voornamen van bruid en bruidegom. Het resultaat van deze
zoekaktie levert twee records op: Isaac Tordu en Neeltje van Leeuwen en
Isaac Graafland en Renee Susanna Vitriatrius. Uiteraard had u ook “isaac
tordu” kunnen typen en had u de juiste inschrijving gevonden.

U krijgt uit de gegevensset een aantal mogelijke hits tot een maximum van
tien. Het kan echter zijn dat er nog meer mogelijkheden zijn, dus als de
gegevens die u zoekt er niet bij staat, dan is het noodzakelijk nog drie letters
uit een van de namen in te typen, totdat de juiste gegevens boven komen.
U klikt op de juiste gevonden akte om deze te selecteren. De akte verschuift
naar boven de invulvelden. Klikken op het rode kruisje rechtsonderin het
vakje met de gegevens, betekent dat u de selectie weer ongedaan maakt.

Vervolgens gaat u de volgende akte op de pagina en koppelt op dezelfde
manier. Pas als u alle akten heft gehad op beide pagina's drukt u op
“opslaan”.
Bijzondere omstandigheden
Hieronder staan enkele mogelijkheden vermeld die voor kunnen komen.
Ongetwijfeld is dit niet uitputtend, maar het geeft een beeld wat u aan zult
kunnen treffen.
namen komen meerdere keren voor
Het kan zijn dat een persoon binnen hetzelfde deel twee maal voorkomt.
Moses de Quiens trouwde eerst met Hester de Lievre en later met Susanna
Noret. De namen van de eerste twee echtelieden komen in beide akten voor!

Bij doopboeken is het helemaal mogelijk dat u meerdere identieke gegevens
kunt vinden. Een echtpaar kan immers meerdere kinderen met dezelfde naam
krijgen, omdat de oudere kinderen jong zijn overleden. Hierbij zal de
doopdatum worden getoond zodat u de juiste koppeling kunt maken.
veelvoorkomende namen
Bij veelvoorkomende namen als Pieter en Marijtje is het verstandig de minder
voorkomende combinaties binnen de namen te kiezen, zoals bijvoorbeeld
“leu” en “anders”. Hierdoor blijft het aantal mogelijke hits beperkt. Uiteraard
kunt u ook de namen Pieter en Marijtje aanvullen met een derde naam (of
deel van een naam), bijvoorbeeld “leu”, waardoor het beperkt blijft tot slechts
één combinatie.

foute gegevens in het record
Hoewel de vrijwilligers geprobeerd hebben de gegevens zonder fouten in te
typen, is en blijft het mensenwerk. Mochten de gegevens op de scan niet
overeenkomen met de gegevens in een record (bijvoorbeeld een naam is
foutief geschreven) dan kunt u door middel van de knop “opmerkelijk” een
opmerking maken. Dit gebeurt in een nieuw venster. In een invulveld kunt u
aangeven wat er fout is. Het is handig om de foute tekst en de juiste tekst te
vermelden.

ontbrekende records
Het kan helaas voorkomen dat ondanks uw zoekpogingen het niet lukt om de
juiste gegevens te vinden. In dat geval kunt u door middel van de
“opmerkelijk”-knop aangeven dat een echtpaar niet gevonden kon worden.
onbruikbare scan
Het kan voorkomen dat een scan niet bruikbaar is, bijvoorbeeld omdat er
sprake is van een leeg (schut)blad. Of u kunt de scan niet lezen omdat de
tekst ernstig is vervaagd. Mocht om welke reden dan ook een scan niet door
u te gebruiken te zijn, dan kunt u klikken op de knop “onbruikbaar”. U krijgt
dan in een nieuw scherm een aantal keuzemogelijkheden waar u kunt
aangeven waarom de scan onbruikbaar is.

Twee pagina’s
Over het algemeen zal een scan op uw scherm bestaan uit twee pagina’s in
spread opgemaakt. Let dus op het invullen van de rechter (tweede) pagina.
Met behulp van de navigatieknop kunt u gemakkelijk zien waar op de pagina
u precies bent.

Opslaan
Als u alle akten op de beide pagina’s hebt gehad, kunt u klikken op “opslaan”,
waarmee de gegevens worden vastgelegd.

U krijgt de mededeling dat de scan is opgeslagen en dat uw saldo is
verhoogd! Voor elke opgeslagen scan krijgt u twee punten, terwijl u tevens
voor elke goedgekeurde scan twee punten krijgt. Een terecht afgekeurde scan
(omdat er niets op staat) levert u eenmalig één punt op.
Controle
De controle wordt gedaan door medewerkers van het Regionaal Archief
Leiden. U krijgt extra punten als uw koppelingen zijn goedgekeurd. Deze
worden automatisch na de controle aan uw totaal toegevoegd.

Registers van de Burgerlijke Stand
Bij de registers van de Burgerlijke Stand gaat alles ongeveer hetzelfde. Bij de
geboorteregisters kunt u koppelingen maken met behulp van de namen van
het kind en de beide ouders, bij de huwelijken kunt u de namen van de bruid
en bruidegom gebruiken en bij de overlijdensregisters gebruikt u de naam van
de overledene en zijn ouders.
Bijzondere omstandigheden
Bij geboorten en overlijden hoeven de data waarop iemand is geboren of
overleden niet identiek te zijn aan de dag waarop het feit is aangegeven. Een
kind dat op 31 december van een bepaald jaar is geboren, zal in het jaar erop
zijn aangegeven. Zodoende zult u deze gegevens mogelijk niet aantreffen en
kunt u dat door middel van opmerking via “opmerkelijk” melden.
Bij de Leidse gegevens over 1929 hebben we een probleem met de akten die
voorafgaand aan de brand van het Stadhuis zijn ingeschreven. De records
zijn gekoppeld aan het jaar 1929, maar de akten staan in het register van
1930. U zult deze gegevens in het jaar 1930 dus waarschijnlijk niet aantreffen.
en kunt u dat door middel van opmerking via “opmerkelijk” melden.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn overlijdensakten opgemaakt van tijdens de
oorlog vermiste personen. Vaak betreft dit Joodse personen, maar ook van
andere vermisten is – soms veel later – een akte opgemaakt. Deze dragen
een overlijdensdatum tussen 1940 en 1945 maar bevinden zich in de akten
van latere jaren. Bij het koppelen van deze later ingeschreven akten zult u de
gegevens ook niet kunnen koppelen, omdat de gegevens bij het betreffende
overlijdensjaar worden bewaard.
Succes met het koppelen en mocht iets niet duidelijk zijn, laat het ons weten
via het Forum!!

