Controle-instructie
Fotografisch Geheugen: de reportages
van Fotopersbureau de Boer
Controle instructievideo
Er is een instructievideo voor het controleren beschikbaar. Die is hier te zien:
https://youtu.be/KQ1ErayjzAM

Invoerinstructie
Als controleur controleer je de invoer die al door twee vrijwilligers is ingevoerd. Het is raadzaam om
de invoerinstructie nog eens goed door te nemen voordat je begint met het controleren (hier
beschikbaar).

Wat moet ik doen?
Bij de controle zie je foto’s die al door twee vrijwilligers zijn ingevoerd. Bij veel foto’s hebben beide
invoerders dezelfde keuze gemaakt. Naar die foto’s hoeven we in beginsel niet meer te kijken. Er zijn
ook foto’s waarbij de invoerders een verschillende keuze gemaakt hebben. Deze foto’s zijn voorzien
van een blauw kader. Het is jouw taak, om hier de definitieve gegevens aan te koppelen.
Je kunt bijvoorbeeld het volgende tegenkomen:




De ene vrijwilliger heeft het fout en de andere heeft het goed: kies de juiste gegevens.
Beide vrijwilligers hebben het fout: jij moet de goede gegevens koppelen.
De vrijwilligers hebben het grotendeels goed, maar niet alles klopt: corrigeer de verkeerde
gegevens.

Hoe moet ik dat doen?
Boven elke foto zie je wat de beide vrijwilligers ingevoerd hebben.
Als een van beide vrijwilligers het juiste heeft ingevoerd, kun je klikken op ‘Data overnemen’.
Je kunt ook zelf een optie kiezen.
Klik daarna op ‘Ga naar het volgende verschil’.

Afbeelding 1: Voorbeeld van een controlescherm

Serie foto’s in één keer behandelen
Je kan voor een serie foto’s in één keer een reportage kiezen, door een keuze te maken bij de
onderste foto.
Let op: dit geldt niet voor foto’s waarbij vrijwilligers zelf een beschrijving hebben toegevoegd. Als
vrijwilligers zelf een beschrijving hebben toegevoegd, moet je iedere foto per stuk behandelen. Je
kan dan de beschrijving overnemen door te klikken op ‘Data overnemen’ of – als de foto daarboven
al de juiste beschrijving had – klikken op ‘neem waardes van bovenstaande foto over’.

Expliciet
De invoerders kunnen ook aangeven welke foto’s volgens hen ‘expliciet’ zijn. Expliciete foto’s zijn
foto’s die bijvoorbeeld naakt, geweld of andere schokkende elementen bevatten. Als controleur ga je
na of het inderdaad om een mogelijk expliciete foto gaat. Je kan dit voor iedere foto aanvinken onder
de betreffende foto. We vragen je om deze beelden te markeren, zodat medewerkers van het NoordHollands Archief deze kunnen beoordelen voor latere online vertoning.

Wat moet ik doen als beide vrijwilligers zelf een beschrijving hebben
toegevoegd en beide beschrijvingen zijn juist, maar ze bevatten allebei
ook unieke aanvullende gegevens?
Kies in dat geval voor: ‘De juiste reportage zit er niet tussen’. Dan kun je, op basis van beide
beschrijvingen, zelf een beschrijving maken. Hierin kun je de informatie uit beide beschrijvingen
verwerken.

Aandachtspunten bij het zelf maken beschrijven van een reportage
-

-

-

-

Het veld ‘Personen’ vul je alleen in als je de achternaam én de voornaam weet.
Die noteert je als volgt: achternaam, voornaam.
Voorbeeld: Bakker, Piet
Een tussenvoegsel (van, van de, van der, van den, de, ten, ter, etc.) zet je achter de
voornaam.
Voorbeeld: Agt, Dries van
Meerdere personen of straatnamen scheid je met een dubbele punt.
Voorbeeld:
o Bakker, Piet : Jansen, Henk
o Grote Markt : Jansstraat
Een datum vul je in als dd-mm-jjjj
Bijvoorbeeld: 31-12-1961
Als je de dag of maand niet weet, maar wel het jaar, gebruik je een apenstaartje (@) voor de
ontbrekende gegevens: @@-@@-jjjj
Bijvoorbeeld: @@-12-1961 of @@-@@-1961

Ik wil een fout in de beschrijving van de fotografen corrigeren
Kies ook in dat geval voor “De juiste reportage zit er niet tussen”.
De informatie die al gegeven wordt en die wel klopt, kun je kopiëren en plakken. Foutieve informatie
kun je corrigeren en je kunt eventueel informatie invullen.
Staan er straatnamen, plaatsnamen, personen en dateringen in de beschrijvingen van de fotografen,
dan neem je deze over in de velden die daarvoor bestemd zijn. Het onderwerp (gebruikt door de
fotografen in de periode 1945-1990) kun je in het vakje ‘beschrijving’ kwijt. Je kopieert en plakt het
onderwerp naar het vak beschrijving, en plaatst daarna de beschrijving zelf.
Wil je de gegevens overnemen voor de foto eronder?
Klik bij de foto eronder dan op “Neem waardes van bovenstaande foto over”.

Ik twijfel over welke reportage de juiste is
Als de foto bij twee of meer beschreven fotoreportages zou kunnen horen, en je weet niet welke de
juiste is, dan kies je voor: “Ik twijfel tussen de bovenstaande reportages.”
Een voorbeeld. Stel dat er foto’s van voetbalwedstrijden op het fotorolletje staan en er twee
verschillende wedstrijden als reportage worden beschreven: Ajax-Feyenoord en PSV-ADO. Tenzij je
de tenues herkent, is het dan waarschijnlijk moeilijk om de juiste beelden te herkennen. Je kan dan
kiezen voor “Ik twijfel tussen de bovenstaande reportages”. Dit heeft de voorkeur boven het zelf
maken van een beschrijving met bijvoorbeeld ‘voetbalwedstrijd’, omdat we dan de namen van de
partijen verliezen. De als twijfel aangemerkte foto’s lopen we mogelijk later nog na.

Wat moet ik doen met beelden die zwart zijn of waarop niets te zien
is?
Als er beelden tussen zitten waarop niets te zien is, bijvoorbeeld geheel zwart, kan je deze
aanmerken als 'de juiste reportage zit er niet tussen'. Bij ‘Beschrijving fotoreportage’ mag je dan
invullen: ‘Onbruikbaar’.
Het gaat veelal om beelden waarop niets te zien is aan het begin of einde van een negatiefstrook.
Door deze als ‘onbruikbaar’ te beschrijven, kunnen wij deze beelden uitsluiten van online publicatie.

Het rapporteren en punten toekennen van invoerders
Aan het einde van een fotorolletje kan je aangeven of invoerders gerapporteerd moeten worden of
geen punten toegekend krijgen voor het rolletje. Dit is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen nodig, als
een invoerder bewust fouten heeft gemaakt.

Scan heropenen voor invoer
De blauwe knop ‘scan heropenen voor invoer’ heb je in de praktijk niet nodig.
Is er een probleem, klik dan op de knop ‘probleem’ en dan kijken wij ernaar.

Probleem
Als je problemen ondervind bij de controle, kan je dit via de blauwe knop ‘probleem’ melden. De
projectleiders zullen je vervolgens verder helpen of de beelden afhandelen.
De functie ‘te moeilijk’ is niet meer beschikbaar in het programma voor controleurs.

Alles ingevuld?
Klik onderaan op ‘Afronden’.
Hartelijk dank, en veel plezier!
Projectteam Noord-Hollands Archief

