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In de invoerinstructie is iets belangrijks veranderd, dat ook gevolgen heeft voor de controle.
Daarom staat dit alleen hier bovenin genoteerd in de controle-instructies:

Jullie hoeven NIET meer te controleren of gemeld is dat vertrek en bestemming
ontbreken! Gewoon de #### daar laten staan is voldoende.
Regelmatig staan bij scans nu de koloms VAN en NAAR ingevuld, met een afkorting van een
plaats. Die afkorting mag je letterlijk overnemen (met een . erna). Wij doen daarna
ook geen nabewerking meer. Dus we zoeken niet op of R. inderdaad voor Rotterdam staat
als projectleiding.
Je hoeft dus zelf ook niet meer te twijfelen over het invoeren van de R. als Rʻdam, wat de
standaardafkorting voor Rotterdam is. We blijven nu letterlijk bij de R.

De controleur
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.
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Doelstelling
De Holland Amerika Lijn (HAL) was van oorsprong een Nederlandse trans-Atlantische
cruisemaatschappij. Er werden volledige reizen aangeboden, maar ook maakten veel
emigranten gebruik van de HAL. Veel Nederlanders hebben wel familieleden die naar de
Verenigde Staten of Canada zijn geëmigreerd. Er is een goede kans dat zij gebruik hebben
gemaakt van de diensten van de HAL.
Het project Holland Amerika Lijn Passagierslijsten heeft als doel het digitaal ontsluiten van de
passagierslijsten van de HAL tussen 1900 en 1969, zodat personen en vooral de
bijbehorende scans vindbaar worden in de digitale database van het Stadsarchief Rotterdam
en in WieWasWie.nl.
De passagiers die met de HAL reisden gingen voor een groot deel naar de Verenigde Staten.
Daar werden ze bij aankomst geregistreerd op Ellis Island. Deze aankomstlijsten zijn online
te raadplegen. Echter niet alle passagiers op de HAL-lijsten zijn op Ellis Island terug te
vinden. Om te beginnen gingen er ook schepen naar o.a. Canada, Latijns-Amerika en het
Middellandse Zeegebied. Tevens leveren de lijsten van de HAL informatie die niet bij Ellis
Island te vinden is, bijvoorbeeld over de reis zelf. Op de schepen werden baby’s geboren,
mensen overleden en kregen een zeemansgraf en onderweg werden verstekelingen ontdekt
aan boord. Dit soort informatie is op de HAL passagierslijsten terug te vinden en is natuurlijk
zeer interessant voor familieonderzoekers.

Schermindeling: 2 opties voor controle
Je kunt kiezen uit twee schermindelingen. Kijk zelf wat het prettigste is voor jou en wat het
beste bij de verschillende scans past.

Afbeelding 1: Schermindeling optie 1 controle

- Bij de schermindeling van optie 1 staat de scan rechts in beeld. Je kunt in- en uitzoomen.
Met de muis kun je de scan verplaatsen.
- Aan de linkerkant van je scherm staan de door de twee invoerders ingevoerde gegevens
naast elkaar. De verschillen in de invoer zijn blauw gemarkeerd.

- Onder de ingevoerde gegevens wordt de uiteindelijke gecontroleerde versie weergegeven.
De gegevens die door de twee invoerders hetzelfde zijn ingevoerd zijn daar alvast
overgenomen.
- Je kunt voor een andere schermindeling kiezen door te klikken op ‘schermindeling’
rechtsboven (afb. 2). Bij optie 2 komt de scan bovenaan je scherm en eronder van links naar
rechts de gecontroleerde versie en de 2 ingevoerde versies. Voor de controle is dit vaak een
handiger schermindeling (let op: door hiervoor te kiezen verandert ook je invoerscherm,
maar dit is met dezelfde knop ook weer gemakkelijk terug te veranderen).

Afbeelding 2: Schermindeling optie 2 voor controle

Hoofdregels voor controle
1. De eerste regel voor controle is uiteraard: zorg dat de uiteindelijke invoer conform de
invoerinstructies is (tenzij anders aangegeven in onderstaande instructies).

2. Beoordeel per verschil welke versie je het beste vindt. Klik op het blauw gemarkeerde

woord om deze over te nemen in de gecontroleerde versie (uiteindelijke index).
Als alles van deze invoerder correct is, kun je ook alle gegevens van diegene overnemen
via de knop ‘Data overnemen’ (afb. 3).
Tip: Het kan voorkomen dat de invoer van een deelnemer zeer onvolledig is
(slechts enkele regels ingevoerd). Als dit het geval is, kun je de knop “data
verwijderen” onder deze invoer gebruiken (afb. 3). De scan wordt dan weer
heropend voor invoer en jij krijgt een nieuwe scan om te controleren. Gebruik deze
optie echter alleen als dat echt nodig is!

Afbeelding 3: Opties data overnemen/verwijderen

3. 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.
Als een invoerder een regel heeft overgeslagen kun je in zijn invoer een regel
toevoegen, door op de + knop te drukken van de eerstvolgende regel. Hierdoor
wordt een regel erboven toegevoegd, zodat de invoer links en rechts weer gelijk
loopt. Als een invoerder een regel teveel heeft ingevoerd, kun je deze regel
verwijderen met de x knop. Ook hierdoor zullen de beide invoeren weer gelijk lopen.

Afbeelding 4: Regels toevoegen of verwijderen

4. Net als bij het invoeren kun je bij controle de scan “tussentijds bewaren”. De scan wordt
dan 48 uur bewaard, zodat je hem later kunt afmaken.
Let op: je kunt niet tussendoor een scan invoeren, want dan wordt de
onafgemaakte controle-scan uit het geheugen verwijderd en vrijgegeven voor
controle door iemand anders.

5. Controleer of de invoer volledig is.

a. Scroll ook naar beneden om na te gaan of de onderste regels op het blad
beschreven en ingevoerd zijn.
b. Controleer of er wellicht meerdere lijsten op de scan staan en of die allemaal
zijn ingevoerd.
c. Zijn alle velden van de gecontroleerde versie ingevuld?

6. Ben je tevreden over de gecontroleerde gegevens, klik op ‘opslaan’ om ze op te nemen

in de index. De beide invoerders krijgen 1 punt voor hun gecontroleerde invoer, tenzij je
voor het opslaan het vinkje ‘Ken punten toe aan invoerder’ hebt verwijderd.

Afbeelding 5: Opties bij controle

7. Zijn de gegevens van beide invoerders niet correct of onvolledig en is het teveel werk

om de missende gegevens zelf aan te passen, dan kun je de scan ‘heropenen voor
invoer’ (zie afb. 5). Stuur in dat geval even een mailtje naar de projectbeheerder met
het nummer van de betreffende scan.

8. Klik op de knop ‘opmerkelijk’ (zie afb. 5) als er een interessant verhaal of bijvoorbeeld
een beroemd persoon op de scan staat.

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

Druk op de knop ‘Probleem’ (afb. 5) en leg uit wat er aan de hand is. Gebruik deze optie
ook altijd als je letters niet kunt lezen en er een @ voor in de plaats zet. De expert zal
de melding in behandeling nemen en een reactie terug sturen.

Let op: zodra je een probleem meldt, wordt de scan opgeslagen. Zorg dus dat je
dit pas doet, wanneer je de rest van de scan helemaal gecontroleerd hebt!

10. Invoerders die zich er te gemakkelijk vanaf maken of structurele fouten maken kun je
melden de knop ‘Rapporteer deelnemer’ (afb. 6). Ook kun je ervoor kiezen de punten
niet toe te kennen (vakje ontvinken, zie afb. 6). Gebruik deze optie echter zeer
zorgvuldig!

Afbeelding 6: Opties voor invoerders

Belangrijkste aandachtspunten bij controle
1.
Volledigheid
Omdat de namen soms dicht op elkaar geschreven zijn, kan er makkelijk een naam
worden overgeslagen. Ook kan het zijn dat er onder aan een pagina nog mensen vermeld
zijn of dat er elders op de scan nog een lijst met namen over de oorspronkelijke lijst heen is
gelegd. Controleer daarom de volledigheid van de invoer en de gehele scan van de pagina.
2.

Controleer alles
Je bent misschien geneigd alleen de blauw aangeduide verschillen te controleren, maar ook
iets wat beide invoerders hetzelfde hebben ingevoerd zou onjuist kunnen zijn. Controleer
daarom zorgvuldig de gehele scan! Je kunt eventuele aanpassingen maken aan de invoer in
de gecontroleerde versie.

3.

Afkortingen
Afkortingen in persoonsnamen in de scan worden letterlijk overgenomen en altijd
afgesloten met een punt.
Plaatsnamen die zijn afgekort worden letterlijk overgenomen en altijd afgesloten met een
punt. Als 1 van de invoerders de volledige naam al heeft ingegeven, selecteer je deze invoer.
Als staten volledig én correct uitgeschreven staan, mag de controleur ze zo laten staan. Na
afloop van het project kunnen we deze dan alsnog geautomatiseerd omzetten, zodat alle
staten op dezelfde manier in de database komen. De invoerinstructie blijft wel hetzelfde
(altijd officiële afkortingen gebruiken). Hierdoor krijgen we hopelijk zo min mogelijk
verschillende invoer.

4.
Spelling en leestekens
Conform invoerinstructie.
5.
Namen en tussenvoegsels
Conform invoerinstructie.
6.

Plaatsen

Conform invoerinstructie en punt 3 hierboven. Wanneer je zeker weet dat een plaatsnaam
verkeerd is gespeld in de scan (bv. Barnefeld in plaats van Barneveld), verbeter je dit in de
invoer.

7.
Hoofdletters vs. kleine letters
Conform invoerinstructie.
8.
Toevoegingen bij namen en plaatsen
Conform invoerinstructie.
De plaatsingsinstructie voor aanspreektitels (invoeren waar het op de scan staat) in de
invoerinstructie is er om te zorgen dat invoerders hetzelfde invoeren, om de controle zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Als beide invoerders de titel op dezelfde verkeerde plaats
noteren, dan kun je die daar laten staan. Als beide invoerders hem op een verkeerde, maar
verschillende plek noteren, dan kun je er 1 kiezen of alsnog op de juiste plek invoeren. Het
belangrijkste is dat de titels er staan.
9.
Vreemde inschrijvingen
Conform invoerinstructie.
10.

Doorgehaalde gegevens
Conform invoerinstructie.

11.
Berichten, vragen en opmerkingen
Als je vragen of opmerkingen hebt kun je die op forum kwijt. Als je vraag over een bepaalde
scan gaat, noem je het best ook even het nummer van die scan in je bericht.
12.
Punten
Per scan die je controleert krijg je twee punten. Deze punten kun je omzetten in coupons
voor leuke beloningen, zoals een boek of dvd, Premium jaartoegang tot WieWasWie.nl of
een dagtoegang tot CBG Verzamelingen. Zo doe je dit:
1. Kijk op de website van WieWasWie voor een overzicht van de beloningen.
2. Log in op VeleHanden.nl
3. Ga naar je eigen profiel
Tip: klik op je naam in de rechterbovenhoek van je scherm achter ‘Mijn
profiel’.
4. Selecteer het derde tabblad ‘Puntenoverzicht’.
5. In het overzicht zie je het project (of de projecten) waaraan je werkt. Punten zijn niet
overdraagbaar tussen verschillende projecten. Klik achter het aantal punten op ‘meer’
om een coupon aan te maken.
6. Voer onder ‘Kosten coupon’ in hoeveel van je punten je coupon waard moet zijn. Je
moet die punten natuurlijk reeds hebben verdiend. Klik vervolgens op ‘Maak’.
7. Nu staat je coupon onder ‘uw coupons’. Om de coupon te bekijken klik je op het
printer icoontje. Je kunt de coupon dan printen of opslaan als pdf.
8. De couponcode wordt gevraagd bij het verzilveren van de coupon (op WieWasWie
staat ook hoe je kunt verzilveren). Degene die de coupon inneemt, controleert de
geldigheid van de couponcode. Indien alles in orde is, kun je de coupon verzilveren
en genieten van de beloning!

Bedankt voor je hulp bij dit project!

