
CONTROLEREN  

De knop 'controleren' is alleen zichtbaar voor deelnemers die controleur zijn.  

ledere scan wordt tweemaal ingevoerd en een keer gecontroleerd. Omdat voor het controleren 

enige ervaring is vereist, worden in het begin van een project meestal alleen leden ingezet als 

controleur die al enige ervaring hebben met het invoeren op VeleHanden. Wanneer er extra 

controleurs nodig zijn, wordt daarvoor een oproep geplaatst in een mededeling.  

Wanneer u klikt op de blauwe knop komt u bij het controlescherm waar een ingevoerde scan 

is gegenereerd. Het invoeren is bij ieder project uniek. Op het controlescherm vindt u daarom 

onderaan een link naar een pdf-bestand met uitgebreide controle instructies. De pdf is ook terug 

te vinden aan de rechterkant van de Project-info pagina. Wij raden u aan voordat u start met 

de controle van een project eerst deze controle-instructies te lezen. De instructies zijn namelijk 

per project verschillend.  

  

Naast de scan worden de twee ingevoerde versies en uw gecontroleerde versie getoond. 

Afwijkingen tussen de twee ingevoerde versies zijn blauw gehighlight. Aan u als controleur 

om de juiste data in te voeren in uw gecontroleerde versie.  

4.1 Data overnemen of verwijderen  

Met de blauwe knop  wordt de data in de betreffende ingevoerde versie gekopieerd 

naar uw gecontroleerde versie. Met de blauwe knop  worden de ingevoerde gegevens 

van een invoerder verwijderd. Er wordt gevraagd om een reden waarom u de ingevoerde 

gegevens wilt verwijderen. De scan wordt dan opnieuw uitgedeeld voor invoer en de controleur 

krijgt een andere scan ter controle.  

4.2 Rapporteer deelnemer  



Voor controleurs is het mogelijk om een melding te maken als een deelnemer vaak dezelfde 

fout maakt. Daarvoor is een blauwe knop toegevoegd op de controlepagina: Rapporteer 

deelnemer Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt een pop-up scherm, waarin een controleur 

aan kan geven wat er precies aan de hand is (bijvoorbeeld: "Deze deelnemer typt de 

achternaam in het veld Patroniem".) U kunt uw bericht annuleren met de oranje knopen 

plaatsen met de blauwe knop De melding gaat naar de projectbeheerder, en deze kan de 

deelnemer vragen om de achternaam voortaan in het juiste veld te zetten.  

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de blauwe bovenrand te 

klikken en deze vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden. 

  

4.3 Opslaan  

Onderaan uw gecontroleerde versie vindt u verschillende knoppen. Met de blauwe knop slaat 

u uw gecontroleerde versie op.  

Voeg regel toe  

Bij de meest projecten op VeleHanden is het mogelijk om met de blauwe knop  een 
extra rij invoervelden toe te voegen aan uw gecontroleerde versie. Dit is handig indien de twee 

ingevoerde scans een regel hebben overgeslagen.  

4.5 Verwijder aanpassingen  

Met de blauwe knop worden alle aanpassingen die zijn gedaan, denk hierbij 

aan het verwijderen of toevoegen van regels in de ingevoerde gegevens van invoerder 1 of 2 

of bijvoorbeeld het aanpassen van ingevoerde gegevens, ongedaan gemaakt.  

4.6 Scan heropenen voor invoer  

Door te klikken op de blauwe knop Scan heropenen voor invoer wijst u beide ingevoerde 

versies af en stelt u de scan opnieuw open voor invoer. We laten dit aan de expertise van de 

controleur / projectbeheerder over of dit noodzakelijk is.  

Let op: wees zorgvuldig en zuinig in het gebruik van deze knop. De invoer van de twee 

invoerders zal met deze actie namelijk verwijderd worden en de scan zal opnieuw aan twee 

invoerders uitgedeeld worden om helemaal opnieuw in te voeren.  

4.7 Opmerkelijk  

Met de blauwe knop Opmerkelllkl stuurt u een bericht naar de projectbeheerder. Wanneer u 

op deze knop drukt, verschijnt een pop-up scherm. Hierin kunt u melden wat er bijzonder is 

aan de scan.  



Met de oranje knopannuleert u de actie, met de blauwe knop  bevestigt u de actie.  

De projectbeheerder beslist hoe hij de ingezonden opmerkingen behandelt. Om te voorkomen 

dat een controleur dezelfde opmerking bij een scan toevoegt als een invoerder al heeft gedaan, 

zijn de opmerkingen van een invoerder ook zichtbaar voor de controleur.  

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de blauwe bovenrand te 

klikken en deze vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden. 

  

4.8 Probleem  

Door op de blauwe knop te klikken, rapporteert u een probleem aan de projectleider. Er 

verschijnt een pop-up scherm waarin u dient aan te geven wat het probleem is. Als u er echt 

niet uitkomt met de controle kunt u de invoer aan een expert voorleggen. Wees spaarzaam met 

deze mogelijkheid; het is echt alleen voor de uitzonderlijke gevallen. U verstuurt 

uw bericht door te klikken op de grijze knop Verstuur . U annuleert de actie door op de 

oranje knopte klikken. De projectbeheerder beslist hoe hij de ingezonden opmerkingen 

behandelt.  

Het pop-up scherm is te verplaatsen door met uw linkermuisknop op de blauwe bovenrand te 

klikken en deze vast te houden. Door te slepen kan het over het hele scherm verplaatst worden.  

6%  

Met de verschillende knoppen van de viewer waarin de scan wordt getoond, kunt u de scan op 

een andere manier weergeven. Zo is het mogelijk om in te zoomen, de scan te roteren of het 

kleuraanpassingsmenu te tonen. Wanneer u uw muis op een knop houdt, verschijnt er 

automatisch een uitleg van de desbetreffende knop. Voor een uitgebreide uitleg, zie hoofdstuk  

6 'Sneltoetsen'  

4.10 Scherm meebewegen  

Bij de meeste projecten kunt u rechts bovenin het scherm ervoor kiezen om de scan te laten 

meebewegen met het invoeren, zodat het gedeelte van de scan wordt getoond die u moet 

invoeren bij het geselecteerde invoerveld. Dit icoontje ziet er als volgt uit: Scan meebewegen  

4.11 Schermindeling aanpassen  

Bij de meeste projecten is het mogelijk om de schermindeling aan te passen. De scan en de 

invoervelden kunnen naast elkaar worden weergegeven of onder elkaar. Dit icoontje ziet er als 

volgt uit: Andere schermindeling  

4.12 Problemen met laden  

Sluit  

Slun  

Viewer   



Het kan zijn dat de pagina met de scan langzaam of niet laadt en uw beeld grijs blijft. In zo'n 

geval kunt u de toetsen Ctrl + F5 tegelijk indrukken. De pagina wordt dan vernieuwd en de 

scan zal verschijnen.  

  4.12.1  JavaScript  

Wordt de viewer niet optimaal weergegeven? Om VeleHanden goed te laten werken, wordt 

gebruikt gemaakt van JavaScript en Flash. JavaScript is een programmeertaal die op heel veel 

websites gebruikt wordt. JavaScript is beschikbaar in elke browser. In sommige browsers staat 

JavaScript echter uitgeschakeld. Als dat zo is, vertoont de website verschillende beperkingen.  

Het meest opvallende is dat de scan bij het invoeren of controleren heel klein getoond wordt 

en je niet kunt in- of uitzoomen. Maar ook andere zaken zullen niet of niet goed werken, zoals 

het tussentijds opslaan en de beeldindeling van de invoer- en controleschermen. Hoe kunt u 

JavaScript activeren? Op de website Browser Checker kunt u vinden hoe u JavaScript aan kunt 

zetten op Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari (Mac) en Safari (iPad en iPhone).  

  4.12.2  Flash  

Flash is een computerprogramma dat op veel websites wordt gebruikt voor beeldmateriaal. Op 

de VeleHanden website gebruiken wij dit voor het tonen van de scans bij de invoer- en 

controleschermen. Als u geen Flash heeft geïnstalleerd, wordt een andere viewer gebruikt die 

werkt op basis van JavaScript. Deze heeft echter minder mogelijkheden als de Flash versie van 

de Viewer. Hoe kunt u Flash installeren? U kunt Flash installeren op de website van Adobe.  

  

Inhoudelijke opmerkingen  
  

1. De gevraagde gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. Dus een ‘Y’ wordt 

ook ingevoerd als een ‘Y’, ook al is het de oude spelling. Staan er puntjes op en is het 

een ij-klank, dan wordt het een ‘ij’.   

2. Als er gegevens zijn doorgehaald (naam), worden ze wel overgenomen.   

3. Diakritische tekens (ë, é, û, etc.) dienen ook overgenomen te worden.    

4. Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd.   

5. Voor elk teken dat ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd.    

  

Inschrijfnummer  
• Het inschrijfnummer staat in de eerste kolom.   

• Vaak werd een inschrijfnummer voor meerdere kolonisten gebruikt, het kan dus 

voorkomen dat hetzelfde inschrijfnummer meerdere keren wordt gebruikt.  

• Af en toe staan er meerdere inschrijfnummers. Graag het inschrijfnummer dat precies 

in het midden voor de naam staat overnemen.   

  



Namen*   
• Als eerste wordt de achternaam ingevoerd. Als de naam een achtervoegsel heeft  

(bijvoorbeeld 'Czn') wordt dat ook genoteerd. Maar als er iets bij staat, bijvoorbeeld 

'kind van N3108' of '3m' (wat betekent 'voor 3e maal opgenomen'), nemen we dat niet 

op.  

• Als tweede wordt het tussenvoegsel ingevoerd. Afkortingen worden letterlijk 

overgenomen. Dus als er staat 'v.d.' wordt ingevoerd 'v.d.' en niet 'van de'.  

• En als laatste de voornaam of voornamen. Afkortingen worden letterlijk overgenomen. 

Dus als er staat 'Wilh.' of 'Cath.' moet worden ingevoerd 'Wilh.' of 'Cath.' en niet 

'Wilhelmina' of 'Catharina'.   

Geboortedatum*   

• Gelieve de geboortedatum in cijfers te noteren. Dus 11-06-1820 en niet 11 juni 1820.  

• De geboorteplaats hoeft u niet in te vullen    

• Ontbreekt de datum helemaal? Voer dan #### in. Ontbreekt een deel vul dan @@ bij 

het ontbrekende deel. Dus bijvoorbeeld @@-11-1823.   

Religie*  
• Religie wordt aangeduid als godsdienstige of religieuze gezindheid.   

• Voor religie geldt een keuzemenu. U kunt kiezen uit verschillende religies.  Er komen 

echter veel afkortingen voor ‘Roomsch’ is eigenlijk Rooms-Katholiek.  Andere 

aanduidingen die regelmatig voorkomen zijn bijvoorbeeld 'Israel.' (waarmee joden 

bedoeld worden) en 'Luthersch herst.' (lid van de Hersteld Evangelisch-Lutherse 

gemeente).  

Aankomstdatum*  
• Gelieve de aankomstdatum in cijfers te noteren: 05-02-1820.    

• De aankomstdatum wordt ook wel ‘dagteekening van aankomst’ etc. genoemd.   

• Ontbreekt de datum helemaal? Voer dan #### in. Ontbreekt een deel vul dan @@ bij 

het ontbrekende deel. Dus bijvoorbeeld @@-11-1823.   

  

Van waar aangekomen*  
• Het wordt aangeduid als ‘van waar aangekomen’ of ‘van waar opgezonden’.  NB: Het 

gaat dus om de van waar men opgezonden werd en niet de geboorteplaats, de laatste 

hoeft u niet in te vullen.  Vaak staat er ook uit of de persoon uit een andere armenhuis 

of bedelaarsgesticht komt, dit hoeft u niet over te nemen, dus alleen de woonplaats.   

• De plaatsnaam dient u zo letterlijk mogelijk over te nemen. Ook wanneer het oude 

spelling betreft.   



• De provincienaam of ‘uit het gestigt’ kunt u achterwege laten. Het gaat dus alleen om 

de plaatsnaam.   

  

Lengte   
• In lang niet alle registers staat de lengte vermeld. Dan hoeft u ook niets in te voeren.  

• Als de lengte wel wordt vermeld, staat die bovenaan het signalement. De lengte van de 

eerste persoon staat ook als eerste. Daarna komt nummer 2 en dan nummer 3. Nummer 

3 ontbreekt echter in de onderstaande afbeelding:   

• Ontbreekt de lengte? Laat het veld dan leeg. Het is namelijk geen verplicht veld.    

• Lengten in centimeters met 1 cijfer achter de komma vermelden. Dus bijvoorbeeld 

172,3. Zonder punt.    

  

Aanmerkingen/veranderingen   
Vaak staat er onder het kopje ‘aanmerkingen/veranderingen’ wat er is gebeurd met de 

betreffende persoon. Sommigen werden ontslagen en trokken de buitenwereld in, anderen 

stierven, deserteerden of werden verplaatst. Vaak staat er voor elk persoon een aanmerking of 

verandering.  

  

Let extra goed op:  

  

• De tekens #### en @@ deze worden vaak verward.   

• Of het veld lengte, bij het ontbreken van de lengte ook daadwerkelijk leeg is.   

• Voor  vragen  kunnen  jullie  altijd  contact  met  mij 

 opnemen: ingwer.walsweer@drentsarchief.nl   

  

Verder nog:  

• We kennen in principe altijd punten toe aan de invoerders ook als ze veel fouten hebben 

gemaakt. Als er echt geen moeite is gedaan om de gegevens juist in te voeren dan kan 

men de punten ontnemen. Door het vinkje uit te schakelen. Echter, dit mag alleen in 

het uiterste geval gebruikt worden.   

• Bij vaker voorkomende fouten kan er altijd contact opgenomen worden met de 

projectbeheerder. Die kan er dan voor kiezen om eventueel contact op te nemen met 

de invoerder.  


