
1 
 

 
 
 
Controle-instructie West-Friese lidmaten 
 
Het indexeren van lidmatenregisters van West-Friese kerken 
 
Versie: 1.0   28 november 2013 
 
 
De controleur lost de verschillen tussen de ingevoerde gegevens op en controleert per scan of 
alle gegevens correct zijn overgenomen. 
 
Door middel van blauwe markeringen toont VeleHanden de verschillen tussen de data van twee 
invoerders. U kunt vervolgens op twee wijzen te werk gaan: 

1. Maak per veld een keuze door op een blauw gemarkeerd veld te klikken. U kiest voor 
deze werkwijze als de verschillen te overzien zijn en beide invoerders dezelfde lidmaten 
in eenzelfde volgorde hebben ingevoerd. 

2. Neem de gehele invoer van één invoerder over. U kiest voor deze werkwijze als de 
verschillen groot zijn. Bijvoorbeeld wanneer één invoerder een lidmaat heeft 
overgeslagen of niet dezelfde volgorde heeft aangehouden. 

 
U bepaalt welke invoer juist is. Dat is de invoer van één van beide invoerders OF datgene 
waarvan u zelf denkt dat het goed is. 
 
Wanneer de verschillen tussen twee invoerders groot zijn, stelt u als controleur eerst vast welke 
invoerder het meest volledig is. Met de knop Data overnemen wordt de invoer van deze persoon 
overgenomen en vervolgens gecontroleerd aan de hand van de scan. 
 
Alle hekjes en apenstaartjes moeten worden opgelost. Wanneer ook voor u een veld niet 
leesbaar is, mag dit veld worden leeggemaakt. Voor de Voornaam geldt een uitzondering. Hierin 
zet u als controleur dan NN. 
 
Bij de controle worden punten toegekend aan de invoerders. Standaard staan de vakjes ‘Ken 
punten toe’ bij beide invoerders aangevinkt. Alleen als een invoerder er echt met de pet naar 
heeft gegooid, verwijdert u het vinkje. 
 
 
Aandachtspunten bij controle 
 
 
Naam overgeslagen 
Voor de controle is het bijzonder lastig wanneer een invoerder een of meerder namen heeft 
overgeslagen. Een voorbeeld hiervan ziet u op de onderstaande afbeelding. Invoerder 2 heeft de 
lidmaat Geertje Prins overgeslagen. Alle daaropvolgende namen zijn gemarkeerd omdat ze niet 
met elkaar overeenkomen. 
In een dergelijk geval is het raadzaam om de meest volledige Data over te nemen, in het 
voorbeeld de data van invoerder 1. Vervolgens kunt u als controleur de gemarkeerde namen 1 



2 
 

voor 1 ‘diagonaal’ doorlopen. De markering heeft geen betekenis meer. Eventuele verschillen lost 
u op door aanpassingen te doen in de gecontroleerde versie. 

 
 
 
Altijd ij 
De letters y/ij worden als ij ingevoerd. Indien van toepassing dient u dit handmatig in de 
gecontroleerde versie aan te passen.  
 
 
Geen datum 
Voor publicatie is het van belang dat er een datum inschrijving en/of datum uitschrijving bekend 
is. Indien er echt geen datum beschikbaar is, laat u als controleur het datumveld ook leeg. 
Soms staat een datum echter niet op de ingevoerde scan maar op een eerdere scan. Vooral bij 
lidmatenlijsten die op een bepaalde datum zijn opgesteld, komt dit geregeld voor. Wanneer in 
een dergelijk geval de datum niet door de invoerders is ingevuld, achterhaalt de controleur de 
datum op de scans via de website van het archief. Dat gaat als volgt: 
 
-A- Noteer de datering van het lidmatenboek en het scannummer. In de onderstaande afbeelding 
is de datering 1768-1825 en het scannummer 77. De vermelding van een L of R bij het 
scannummer is niet relevant. 

 
 
-B- Ga naar de website van het Westfries Archief en zoek binnen het onderdeel Scans op 
plaatsnaam. Indien er meerdere lidmaatboeken van een plaats zijn (zie onderstaand voorbeeld) 

http://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken/genealogische-bronnen?mivast=136&miadt=136&mizig=185&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mires=0&mizk_alle=Lidmaten
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kiest u het juiste op basis van de datering. 

 
-C- Wanneer u vervolgens op de link achter ‘Zie ook’ klikt worden alle scans van het 
lidmatenboek getoond. 

 
 
-D- Open een willekeurige scan. In het onderstaande voorbeeld is scannummer 2 geopend. 
Linksboven kunt u een scannummer ingeven. Vult u hier 77 in, gevolgd door de ENTER-toets, 
dan wordt de juiste scan getoond. Met <Vorige> en <Vorige> kunt u eenvoudig naar voren en 
achteren ‘bladeren’. 
 

 
 
 
Datum niet compleet 
Als een dag of/en maand door beide invoerders als @@ is ingevoerd en u kunt het ook niet 
ontcijferen, mag u er 00 van maken. Wanneer het jaar niet leesbaar is, mag u het hele 
datumveld leeglaten. Dus 01-08-@@@@ verwijdert u indien u als controleur het jaar ook niet 
kunt lezen. 
 
 
Geen voornaam 
Als de invoerders #### in het veld Voornaam hebben gezet, verandert de controleur dit in NN. 
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Patroniem/achternaam 
Soms voert invoerder 1 een naam als patroniem op en invoerder 2 dezelfde naam als 
achternaam (of andersom). Bijvoorbeeld Invoerder 1 voert Jansen op als patroniem; invoerder 2 
heeft Jansen in het veld Achternaam gezet. In het controlescherm wordt het verschil als volgt 
weergegeven: 
Invoerder 1: 00-00-1740 Cornelis Jansen 
Invoerder 2: 00-00-1740 Cornelis Jansen 
Op basis van de markering is het niet duidelijk welke invoerder de naam als achternaam heeft 
ingevoerd en welke invoerder de naam als een patroniem heeft beoordeeld. Controleer in dat 
geval altijd het eindresultaat in de gecontroleerde versie. 
 
 
Controle op volledigheid 
 
 
Nadat u alle verschillen in de invoer heeft opgelost, vergelijkt u het eindresultaat met de scan. 
Is er niets over het hoofd gezien? 
 
Met de knop Opslaan maakt u de gecontroleerde versie van de scan definitief en wordt er op 
basis van uw voorkeuren in VeleHanden een volgende scan ter controle aangeboden. 


