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Maart roert zijn staart
Aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed. Ik hoor ze steeds minder. Klimaatverandering?
Met deze spreuken gaven mijn ouders en grootouders uiting aan de grillen van het winterseizoen.
Ik moest er aan denken toen ik aan deze nieuwsbrief begon. Het zachte en bij tijden lekkere zonnetje
daagt ons weer uit om naar buiten te gaan. Toch gaan ook met het mooie weer de werkzaamheden
aan onze website gewoon door. Momenteel zijn er ruim 1900 personen in beschreven en zijn er ca.
7500 documenten aan deze personen gekoppeld.

Hoe gaat de werkgroep eigenlijk te werk?
De groep bestaat uit 10 personen. Allen met een specifieke taak. Zo zijn er Hans Gerards, Egbert
Kamp en Arend de Groot die de eerste inzameling en bundeling van gegevens verricht. Hans en Arend
verzamelen de informatie in de vorm van een initiële persoonsbeschrijving en Egbert bereidt de
documenten voor door deze te digitaliseren en voor ons verdere gebruik na te bewerken. Hans zet
deze informatie in huwelijksjaartal geordend gereed voor verdere actie. Daarbij maken we gebruik van
Google Drive als distributiecentrum voor alle verdere acties.
De volgende activiteit bestaat uit het in de persoonsbeschrijving verwerken van alle details die uit
de documenten kunnen worden opgemaakt. Dit wordt gedaan door Lya van Buuren en Marlies van der
Heijden-Staats. Van belang hierbij is dat alles zo compleet als maar mogelijk wordt beschreven om zo
de invoerploeg goed te kunnen bedienen.
Waar gewerkt wordt ….. enz. Het is van belang dat alle informatie juist wordt beschreven. Het
wordt tenslotte publiekelijk op een website geplaatst. Om deze reden wordt door Sjaak Lijbers en Ton
van Steenoven een controleronde uitgevoerd. Alle informatie passeert nog eens de revue waarbij
tevens de technische randvoorwaarden worden gecheckt die voor publicatie aan de documenten
moeten worden gesteld.
Als na de voorgaande handelingen een map met jaartal gereed staat wordt het uiteindelijk door
de “invoerploeg”, Jan Gerards en Jan Mondria, naar de centrale computer gehaald om daar in ons
genealogieprogramma ingevoerd te worden. Na de invoer is het dan zo ver dat de website “ververst”
kan worden. Daartoe wordt door het web beheer een exportbestand gemaakt en aan de website
toegevoegd.
Niet in de laatste plaats is er dan ook nog de bedrijfsveiligheid. Deze bestaat onder meer uit het
maken van de nodige backups van alle relevante bestanden. U ziet, er komt wel wat bij kijken.
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De website
Dit is een werkstuk van George van Baasbank die hem van de grond af heeft opgebouwd. Samen
met hem voert Ton van Steenoven het dagelijks onderhoud aan de website uit. Met name in de
beginperiode zijn er in de presentatie naar eigen inzicht zaken aangepast en aangescherpt. Ook wordt
er naar de gebruikers geluisterd. De laatste aanpassing betreft een reactie op de vraag van een lid over
de presentatie van huwelijksgegevens vanuit de Startpagina. Daar staat onder de kop van de actuele
datum het aantal geborenen, gehuwden en overledenen op die bewuste dag en maand. De
vervolgpagina gaf in de eerdere opmaak een lijst van gehuwde personen waarbij de samenhang van de
huwelijken niet goed zichtbaar was. Middels een relatief kleine ingreep is dit nu aangepast en worden
de echtelieden duidelijk als elkaars partner getoond.
Dit voorval was voor mij de aanleiding om het volgende nog even onder de aandacht te brengen.
Ontevreden? Vertel het ons. Tevreden? Vertel het anderen.
We zijn ons bewust dat gebruikers mogelijk tegen een probleem of ongemak aan kunnen lopen.
Als daarover geen contact met het web beheer wordt gezocht is dat een gemiste kans. Vervelend voor
ons wordt het als blijkt dat een eventueel ongenoegen wel met anderen wordt gedeeld.
Om u op dit punt tegemoet te komen zijn er meerdere opties beschikbaar. Direct reageren vanuit
de site kan het beste door gebruik te maken van het wensenformulier. Dit geeft een directe
geregistreerde wens aan het web beheer door. Verder is er het contactformulier waarin u een vraag
kunt verwoorden. Bij een geconstateerde fout of een aanvulling op de persoonlijke gegevens kunt u
direct reageren vanuit de persoonskaart. (voorbeeld Hendrik Hazel ). Door de tab Aanvulling/
Correctie te kiezen kunt u, eventueel met een bijlage, reageren. Als de geschetste digitale weg voor u
een probleem mocht zijn is er altijd nog de telefoon (06 26854665) of een persoonlijk contact.

Aanvullende informatie bij personen
De werkgroep zou het bijzonder op prijs stellen indien u achtergrondverhaal aan wilt leveren over
personen/families die in de databank voor komen. Deze verhalen kunnen dan door ons onder
vermelding van de bron aan de site worden toegevoegd. Hiervoor al bij voorbaat dank.

Namens de werkgroep,
Ton van Steenoven
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