
Invoerinstructie dagboek Margo Scharten-Antink (11 febr. 2022) 

Oefenpagina's 

Het is mogelijk om, voordat je start met het officieel invoeren van de transcripties, één of meerdere 

proefpagina's te transcriberen. Ga hiervoor na het inloggen naar de blauwe cirkel. Klik op de knop  

"oefenen" boven deze cirkel. Zo komt de oefenpagina tevoorschijn. Hier zijn de knoppen 'afronden', 

'tussentijds opslaan', 'onleesbaar' en 'overslaan' uitgeschakeld. Er kan je dus niets gebeuren.  

Bij vragen of opmerkingen n.a.v. de proefinvoer, kun je een bericht sturen naar  

carina.brummel@stichtingnll.nl. Als het lukt is het handig om een screenshot van de oefenpagina 

mee te sturen. 

Plaats/weergave van de scan en de grootte van de scan 

• Met de gemarkeerde rode knop (linksboven) kun je wisselen tussen horizontale en verticale 

weergave 

• De grootte van het veld met de gescande dagboekpagina's (en daarmee de leesbaarheid) 

kun je veranderen door het hoekje rechtsonder in het veld te slepen (zie screenshot) 

 

 

Invulveld datum pagina:  

• 2 januari wordt ingevoerd als 02 01 (in de velden dd mm) Het veld jjjj blijft leeg. 

• 2 januari '40 wordt ingevoerd als 02 01 1940 (in de velden dd mm en jjjj) 

• Geen datum? Laat de velden leeg. 
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Invulveld paginanummer links en paginanummer rechts: 

• Als het paginanummer zichtbaar is op de linker- of rechter pagina neem dit dan in dit 
invulveld over. Indien het nummer ontbreekt, laat het veld dan leeg.  

• Toevoegingen, bijv. “2a” of een nummering in Romeinse cijfers, bijv. “VI” kunnen niet in het 
invulveld voor het paginanummer worden ingevoerd, maar kunnen natuurlijk wel genoteerd 
worden in het transcriptieveld. 

• Staat een paginanummer niet bovenaan de bladzijde, maar bijvoorbeeld halverwege, en er is 
geen paginanummer bovenaan de bladzijde: vul dan het paginanummer van halverwege de 
bladzijde in; is er sprake van zowel een paginanummer bovenaan de pagina, als verderop de 
pagina, dan wordt alleen het paginanummer bovenaan de pagina in het invulveld genoteerd.  

 
 
Transcriptie: 

Je ontvangt doorgaans een scan met een linker- en een rechter pagina. Voordat je begint met 
transcriberen van een pagina plaats je de code [lp] of [rp] in het transcriptieveld 
Transcribeer de tekst alsof je hem hardop voorleest, zonder te letten op doorhalingen en (dubbele) 
onderstrepingen. Toevoegingen onder of boven de regel, of in de marge, geef je een logische plek, 
zodat er een zo lopend mogelijke tekst ontstaat. Gebruik daarbij de spelling en interpunctie van de 
schrijver. 

• Transcribeer de tekst letterlijk, dus ook foutieve spaties, streepjes, accenten, spelfouten, 
afwijkende spelling en afwijkend gebruik van hoofdletters 

• In het invoerveld van de transcriptie kun je de tekst alleen romein invoeren: dus niet cursief, 
vet of onderstreept 

• Geef uitsluitend aan het einde van een alinea een harde return (). 

• Witregels graag ook overnemen, maximaal twee, ook al is er veel meer witruimte tussen 
twee tekstdelen 

• Stempel Literatuurmuseum kan worden overgeslagen, bijv. LM 12345, dit is het zogenoemde 
aanwinstnummer van het museum 

• Lage aanhalingstekens voor het woord graag bovenin zetten, bijvoorbeeld “test” 

• De afbrekingstekens en afbrekingen in de tekst worden niet overgenomen. Je laat het 
afgebroken woord gewoon doorlopen, bijvoorbeeld “waar-naar” wordt waarnaar. Margo 
gebruikt ook vaak # voor de tweede helft van het afgebroken woord. Dat teken hoeft ook 
niet te worden overgenomen. Bijvoorbeeld "hoofdbrekens ge [nieuwe regel] #kost" wordt 
hoofdbrekens gekost. Alleen als het laatste woord van de laatste regel van de rechterpagina 
eindigt met een afbrekingsteken, dan neem je dit wél over 

• Bij een interpunctie die veel achterelkaar gezet is, neem je drie tekens over. Bijvoorbeeld 
"eindeloos......." wordt "eindeloos..." 

• Als je niet zeker bent kun je het desbetreffende deel van de transcriptie starten en eindigen 
met [??]. Dan kan de controleur daar met extra aandacht naar kijken. Bijvoorbeeld [??] op 
een gele step [??} 

 
Opmerkingen: 

• Opmerkingen over het document of het invoeren kun je kwijt door te klikken op de gele 
knop "opmerkingen", links onder het transcriptieveld. De controleur ontvangt dit bericht en 
gaat ermee aan de slag. 

 
Tussentijds opslaan 

• Wil je een andere keer verder? Gebruik dan de gele knop "tussentijds opslaan". De invoer 

wordt bewaard zodat je er de volgende keer mee verder kunt gaan.  



Onleesbaar 

• Is een scan onleesbaar (bijvoorbeeld met een vouw gescand of de binnenzijde van een 

omslag)? Laat dit dan aan de projectleider weten door op de knop "onleesbaar" te drukken. 


