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Rol van de controleur 

Elke scan wordt door twee deelnemers ingevoerd. Wanneer er verschillen zijn tussen de ingevoerde gegevens, wordt de 

scan door een controleur behandeld. 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 door de controleur geaccordeerde invoer vormt de 

uiteindelijke index. 

 

Dit document bevat de richtlijnen voor het controleren van de ingevoerde gegevens. Omdat het handig is om de richtlijnen 

voor het invoeren bij de hand te hebben tijdens het controleren, zijn deze voor de volledigheid hier na de 

controlerichtlijnen opgenomen. 
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Doelstelling  
  

Het Vele Handenproject Bredase notarissen 1843-1905 heeft als doel het digitaal ontsluiten van de repertoria van 

notarissen uit Breda uit de periode 1843-1905. Een repertorium is een lijst die notarissen per jaar bijhielden van de aktes 

die zij hadden opgesteld. Per akte worden vermeld: de datum waarop de akte is opgemaakt, de partijen en een korte 

samenvatting van de inhoud. 

Door aktenummer, -datum, (voor)namen en soort akte over te nemen, ontstaat er een toegang op deze repertoria en de 

bijbehorende aktes. Deze worden later beschikbaar gemaakt via de genealogische bronnen op de website van het 

Stadsarchief Breda en via wiewaswie.nl. 
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Controleren 
 

Controlescherm 
Via de knop Controleren komt je op het controlescherm. Klikken op de oranje button Toelichting rechtsonder in het scherm, 

toont een korte introductie per veld en een uitleg van de verschillende knoppen rechtsboven en linksonder. Deze 

toelichting verdwijnt weer door nogmaals deze button aan te klikken. 

Het controlescherm toont de scan met daarnaast twee ingevoerde versies van een pagina. De gegevens die door de twee 

invoerders hetzelfde zijn ingevoerd zijn overgenomen in grijs-zwart. De verschillen in invoer zijn blauw gemarkeerd.  

 

 
 
 

Opties rechtsboven in beeld: 

• Andere schermindeling 

Het invoerscherm is standaard ingedeeld met rechts de scan en links de invoervelden. Je kunt voor een andere 

schermindeling kiezen door te klikken op Andere schermindeling. 

• Scan meebewegen 

De scan beweegt automatisch mee bij het invoeren. Dit kun je aan- en uitzetten met de knop Scan meebewegen. 

De scan is ook handmatig te vergroten en te bewegen. 

• Speciale tekens 

Komen er trema’s of andere speciale tekens voor in de namen, gebruik dan de keuzemogelijkheid onder de knop 

Speciale tekens 

• Helpteksten 

Als deze optie wordt aangevinkt, krijg je een helptekstje bij het veld waar je op klikt. 

  



4  

Knoppen linksonder in beeld: 
 

 
 

• Opslaan 

Vergeet niet na controle de gegevens op te slaan. Ze worden dan definitief opgenomen in de index. 

• Voeg regel toe 

Als de pagina niet volledig is ingevoerd, kun je ervoor kiezen de ontbrekende gegevens zelf aan te vullen. Daarbij 

is het soms nodig een nieuwe regel toe te kunnen voegen. 

• Scan heropenen voor invoer 

Zijn de gegevens van beide invoerders niet correct of onvolledig en is het te veel werk om de ontbrekende 

gegevens zelf aan te passen, gebruik dan deze knop. De pagina wordt dan opnieuw ter invoer aangeboden. 

• Onbruikbaar  

Als een scan geen te indexeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven pagina, kaft of een 

titelpagina is), wordt deze aangemerkt als Onbruikbaar met de knop onder de invoervelden. Vervolgens geef je 

aan waarom deze scan onbruikbaar is. 

• Opmerkelijk! 

Als je iets bijzonders of bijvoorbeeld een beroemdheid tegenkomt in een scan, kun je deze als Opmerkelijk 

aanmerken. De gegevens van deze scan en je opmerking worden dan naar de projectbeheerder(s) gemaild.  

• Probleem 

Als je er echt niet uitkomt met de controle kun je de invoer aan een expert voorleggen. Wees spaarzaam met 

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

• Bekijk volgende 

Soms loopt de beschrijving van de akte door op de volgende pagina. Via de knop Bekijk volgende kun je de 

gegevens zien op de volgende pagina. Neem deze gegevens ook mee bij de invoer van het laatste aktenummer 

van de pagina die je aan het invoeren bent. 

• Tussentijds bewaren 

Als je de pagina met al zijn aktes niet in een keer wilt controleren, klik je op de button Tussentijds bewaren. De al 

ingevoerde gegevens worden bewaard en de volgende keer getoond. Je kunt dan verder waar je gebleven was. 
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Algemene richtlijnen voor het controleren 
 

Deze regels gelden voor alle velden 

 

Beoordeel per verschil (in blauw aangegeven) welke versie je het beste vindt. Klik op het blauw gemarkeerde woord/datum 

om deze over te nemen in de gecontroleerde versie (uiteindelijke index). 

 

Als alles van een invoerder correct is, kun je ook alle gegevens van deze invoerder overnemen via de knop Data overnemen. 

Je kunt er ook voor kiezen alles te wissen via de knop Data verwijderen. De scan wordt dan heropend voor invoer. 

Ben je het met beide invoerders oneens, dan kun je zelf de juiste tekst in het veld typen. Ook als beide invoerders gegevens 

zijn vergeten (of zelfs hele regels) kun je de gegevens zelf invoeren. 

 

Controleer of de invoer volledig is. Scrol ook naar beneden om na te gaan of de onderste regels op het blad beschreven en 

ingevoerd zijn. Ben je tevreden over de gecontroleerde gegevens, klik op Opslaan om ze op te nemen in de index. De beide 

invoerders krijgen 3 punten voor hun gecontroleerde invoer, tenzij je voor het opslaan het vinkje Ken punten toe aan 

invoerder hebt verwijderd. 

 

Zijn de gegevens van beide invoerders niet correct of onvolledig en is het te veel werk om de ontbrekende gegevens zelf 

aan te passen, dan kun je de scans Heropenen voor invoer. 

Invoerders die zich er te gemakkelijk vanaf maken of structurele fouten maken kun je melden via de knop Probleem. 

Gebruik de knop ‘Rapporteren’ in dit project liever niet. Ook kun je ervoor kiezen de punten niet toe te kennen. 
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Algemene richtlijnen voor het invoeren 
 

Deze regels gelden voor alle velden.  

Alle velden moeten worden ingevuld. Alleen het veld tussenvoegsel hoeft niet altijd gevuld te zijn. 

 

  
Afbeelding: Verplichte velden kunnen niet leeg gelaten worden. Andere velden laat je alleen leeg wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn. 
 

Wanneer er geen gegevens op de scan staan voor het verplichte veld, voer je’####’ in. Voorbeeld: de woonplaats 

ontbreekt. 

Het veld Tussenvoegsel kan leeg gelaten worden indien er geen gegevens op de scan beschikbaar zijn. 

Wanneer een teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 

Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes vervangen. 

 

Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) worden overgenomen. Hiertoe kan of de button Speciale tekens worden 

gebruikt of een Alt-toets combinatie.  

Leestekens zoals komma’s, haakjes of schuine strepen worden niet ingevoerd. 
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Richtlijnen per veld 
 

U krijgt per scan verschillende aktes te zien. Deze worden per pagina Akte A, akte B, akte C etc. genoemd. Het aantal aktes 

per pagina verschilt. Let op dat je alle aktes hebt ingevoerd voor je op Afronden klikt! 

Per akte vul je de volgende velden in: 

 

Aktenummer 

Per jaar heeft de notaris elke akte een volgnummer gegeven. Deze vind je meestal voor de beschrijving. Als het 

aktenummer ontbreekt voer dan ongenummerd in. 

Aktenummer 

Per jaar heeft de notaris elke akte een volgnummer gegeven. Deze vind je meestal voor de beschrijving. Als het 

aktenummer ontbreekt voer dan ongenummerd in. 

Aktedag en Aktemaand 

Voor de datum van de akte zijn er twee velden. Een voor de aktedag en een voor de aktemaand. Het jaar zal later worden 

toegevoegd. Typ @@ (x apenstaartjes) als een x aantal cijfers of letters ontbreekt of onleesbaar is. De dagtekening van de 

akten staat meestal voor de beschrijving.  

N.B. Naast deze gegevens staat doorgaans ook de datum van registratie en betaalde rechten vermeld. Deze hoeven niet 

te worden ingevoerd. 

Minuut ja/nee 

De notaris hield niet overal een afschrift van. Als er wel een akte bij de notaris is bewaard gebleven, staat deze geregistreerd 

als minuut. Als er maar één exemplaar van het document is opgemaakt, die met de klant is meegegeven, is er niets bij de 

notaris achtergebleven en is er dus geen minuut. De verschillende repertoria gebruiken daarvoor verschillende termen: in 

originali, brevet etc. Geef hieraan of er wel of niet een minuut is opgemaakt. De aktesoort is dan genoteerd in de kolom 

minuut. 

Aktesoort 

Er zijn vele soorten akten die bij de notaris werden opgemaakt. Voor de meest voorkomende kun je kiezen uit een rolldown 

menu. Staat de aktesoort niet in de lijst, typ deze dan zelf in het veld Andere aktesoort. Gebruik daarbij geen hoofdletters. 

Voornaam 

Vul hier voornamen of voorletters in. Titels worden weggelaten. 

Tussenvoegsel 

Tussenvoegsels worden in kleine letters genoteerd. Als een tussenvoegsel echter begint met een hoofdletter (vaak 

Belgische namen) dan wordt het tussenvoegsel in het veld ‘Achternaam’ opgenomen. Voorbeelden: Van den Beuckelaer, 

Op de Beek. 

Achternaam 

Alle namen beginnen met een hoofdletter. Titels kunnen worden weggelaten alsmede aanspreekvormen als de heer, 

mevrouw, weduwe etc. De naam van de overleden partner wordt wel overgenomen. 

Woonplaats 

Kies hier een woonplaats uit het keuzelijstje (Breda, Ginneken (en Bavel), Princenhage, Teteringen of Elders. 
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Samengevat de belangrijkste aandachtspunten 
 

1. Volledigheid 

Van sommige aktes lopen de beschrijvingen door op een volgende pagina. De bedoeling is dat 

alle gegevens bij elkaar blijven. Ze moeten daarom genoteerd worden bij de pagina waarop het 

aktenummer genoemd wordt. 

 

2. Afkortingen 

Afkortingen in persoons- en plaatsnamen in de scan mogen opgelost worden indien duidelijk is 

wat er bedoeld is (A’dam = Amsterdam). Bij twijfel wordt de afkorting letterlijk overgenomen, 

afgesloten met een punt. 

 

3. Spelling en leestekens 

Bij namen neem je de spelling over zoals het er staat. Let op het apart vermelden van het 

tussenvoegsel. 

Voorbeeld: soms wordt de ‘lange ij’ met, soms zonder puntjes (y) geschreven. In het geval van 

een persoonsnaam (Colyn, Cruijff, Marytje) gebruik je een ij. Bij buitenlandse namen (Jeremy) 

handhaaf je de y. 

 

4. Ontbrekende of onleesbare tekens 

Wanneer één teken ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats een @ ingevoerd. 

Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door evenzoveel apenstaartjes 

vervangen. Als de informatie in zijn geheel onduidelijk is, plaats #### en bij volledig ontbreken 

ervan laat dan de niet verplichte velden leeg en plaats #### in de verplichte velden. 

 

5. Probleem (expert) 

Als de controleur er niet uit uitkomt, kan de hulp van een expert worden ingeroepen. Druk op 

de knop Probleem en leg uit wat er aan de hand is. De expert zal de melding in behandeling 

nemen en een reactie terugsturen. 

 

 


