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Nieuwe functionaliteiten n.a.v. gebruikersbijeenkomst 
 
Sinds 1 juni 2015 zijn verschillende nieuwe functionaliteiten aan VeleHanden toegevoegd, 
waaronder verbeterde invoer- en controleschermen. Het VeleHanden projectteam van 
Picturae is de afgelopen periode samen met de VeleHanden gebruikersgroep druk bezig 
geweest met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten naar aanleiding van de 
gebruikersbijeenkomst die 16 oktober 2014 bij de Universiteit Utrecht werd georganiseerd. 
Het VeleHanden team is wederom erg dankbaar dat de leden van de gebruikersgroep de 
nieuwe functionaliteiten de afgelopen periode hebben getest. 
 
Wat is er veranderd? 
 
•    Nieuwe indeling invoer en controle schermen 
•    Pop-up met mogelijkheid tot toelichting bij knop ‘Te moeilijk’ 
•    Puntenoverzicht uitgebreid 
•    Uitgebreid zoeken door berichten 
•    Toevoeging knop ‘Voorkeuren’ op meerdere plaatsen 
•    Verwijderen aantal ‘controle’ bij deelnemers die geen controleur zijn. 
 
Lees het nieuwsbericht voor een uitgebreide beschrijving van de vernieuwingen. 
 

 
Britse legermuseum start met eerste internationale VeleHanden project 
 
Het National Army Museum in Engeland en Picturae hebben samen het eerste project op 
de crowdsourcing website Heritage Helpers gelanceerd. Heritage Helpers is de 
internationale variant van het succesvolle Nederlandse crowdsourcingplatform VeleHanden. 
 
Project  
 
Nadat Picturae de collecties Disbanded Irish 
Regiments, Waterloo Campaign and Women’s 
Services (WRAC/WAAC) archives van het 
National Army Museum heeft gedigitaliseerd is 
een crowdsourcingproject ingericht om de 
collectie te beschrijven. In dit project kunnen 
vrijwilligers het National Army Museum helpen 
met het beschrijven van de gedigitaliseerde 
collectie met betrekking tot de tweehonderdste 
verjaardag van de Slag van Waterloo. 
 
In het project wordt een zeer gevarieerde collectie aangeboden. Zo bestaat de collectie 
onder andere uit brieven en dagboeken van soldaten uit het Britse leger die in de 
Napoleontische Oorlogen dienden. 
 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op: https://heritagehelpers.co.uk/  
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Help je mee de bevolking van oud Breda 

in kaart te brengen? 

 

 
 
Vanaf maandag 8 juni kun je weer helpen 
met het invoeren van de 
bevolkingsregisters van Breda. Na een 
pauze van een paar maanden pakt Het 
Stadsarchief Breda het VeleHanden-
project ‘WieWasWie bevolkingsregisters’ 
weer volledig op.  
 
Momenteel kun je in het 
samenwerkingsproject ‘WieWasWie-
bevolkingsregisters‘ helpen met ontsluiten 
van registers van het stadsarchief 
Rotterdam en het Stadsarchief Breda. Alle 
gegevens en scans worden uiteindelijk op 
WieWasWie vindbaar voor iedereen! 
Behalve dat invoeren erg leuk is, kun je er 
kleine attenties mee verdienen bij de 
deelnemende archieven en het CBG. Lees 
meer daarover op de projectpagina op 
VeleHanden.nl. Je kunt aangeven voor 
welke stad je wilt invoeren onder 
‘voorkeuren’. 
 
Binnenkort zal ook het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg weer van start 
gaan. Nadat de reeks Maastricht 1890-
1920 zeer snel door de VeleHanden-
vrijwilligers is ingevoerd, gecontroleerd en 
op WieWasWie is gepubliceerd, wordt 
deze keer hulp ingeroepen om de eerder 
periode te ontsluiten.  
 
 

Meer informatie: 
http://wiewaswieblog.nl/2015/06/help-je-
mee-de-bevolking-van-oud-breda-in-
kaart-te-
brengen/#sthash.bNGwAUUA.dpuf  
 

 
Koloniën van Weldadigheid 
voorgedragen voor UNESCO 
werelderfgoed 
 

 
 
Op 22 mei heeft de Nederlandse regering 
besloten om de voormalige koloniën van 
de Maatschappij van Weldadigheid te 
nomineren voor de status van Unesco 
Werelderfgoed.  
 
Daarbij spelen landschappelijke factoren, 
zoals de gebouwen en de typische 
wegen- en vaartenstructuur, een rol. Maar 
het belangrijkste is dat het gaat om zo'n 
belangrijk en onvergelijkbaar stuk sociale 
geschiedenis. En daar zitten de invoerders 
van het project Post van Weldadigheid 
met hun neus bovenop! 
 

 
Schrijf mee met de historie van Ajax! 
 

 
 

http://wiewaswieblog.nl/2015/06/help-je-mee-de-bevolking-van-oud-breda-in-kaart-te-brengen/#sthash.bNGwAUUA.dpuf
http://wiewaswieblog.nl/2015/06/help-je-mee-de-bevolking-van-oud-breda-in-kaart-te-brengen/#sthash.bNGwAUUA.dpuf
http://wiewaswieblog.nl/2015/06/help-je-mee-de-bevolking-van-oud-breda-in-kaart-te-brengen/#sthash.bNGwAUUA.dpuf
http://wiewaswieblog.nl/2015/06/help-je-mee-de-bevolking-van-oud-breda-in-kaart-te-brengen/#sthash.bNGwAUUA.dpuf
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De erfgoedcommissie van Ajax startte in 
2013 het project Vele Ajacieden. Hierbij 
werkt Ajax samen met Picturae, dat 
gespecialiseerd is in het digitaliseren van 
erfgoed. Het is de bedoeling dat er nu 
samen met de supporters een groot 
digitaal fotoarchief ontstaat. En het mooie 
is: iedereen kan nu meedoen! 
 
Een groep fanatiekelingen heeft al een 
hele hoop foto’s beschreven, maar er is 
nog genoeg werk aan de winkel. Daarom 
kunnen we jouw hulp goed gebruiken. 
Het is een leuke manier om in het 
verleden van Ajax te duiken en daarbij 
help je de club de rijke geschiedenis op 
een goede manier te bewaren. 
 
Voor de actieve deelnemers is het 
inmiddels een soort wedstrijd geworden, 
wie de meeste foto’s tagt. Voor één van 
de toptaggers Martijn Zieltjens is het echt 
een verslaving. “Soms zit ik uren achter 
elkaar bijschriften te tikken. Totdat mijn 
vrouw zegt: ‘Nu is het genoeg!’ Het gaat 
bij mij in vlagen. Soms moet ik echt even 
afkicken.” 
 
Krijg je er ook wat voor terug? Ja, zeker. 
Zo geven we geregeld wedstrijdkaarten, 
boeken en shirts weg. Ook organiseren 
we één keer in de zoveel tijd 
bijeenkomsten waarbij je een rondleiding 
krijgt langs het erfgoed van Ajax en 
waarbij de laatste ontwikkelingen rondom 
het project worden besproken.  
 
Met het project Vele Ajacieden zetten we 
een belangrijke stap om het unieke 
erfgoed veilig te stellen voor toekomstige 
generaties Ajacieden. En jij kan daar je 
steentje aan bijdragen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrechtse binnenstad is er klaar voor 
 

 
 
In het project ‘bevolkingsregisters stad 
Utrecht 1900-1912’ hebben we de 
binnenstad – het gebied binnen de 
Utrechtse singels – zo goed als klaar. Het 
is toevallig ook het gebied met plekken 
als de Biltstraat, Maliebaan en niet te 
vergeten de Domtoren waar vanaf 3 t/m 5 
juli de wielrenners van de Tour de France 
doorheen zullen jagen als Grand Départ 
van de Tour de France.   
  
In Het Utrechts Archief kunt u de expositie 
‘Utrecht fietsstad’ gratis bekijken en 
vinden er op het prachtige plein aan de 
Hamburgerstraat allerlei activiteiten 
plaats, waaronder een fiets demonstratie 
op oude fietsen. Zie: 
www.hetutrechtsarchief.nl. U bent van 
harte welkom! 
 

 
VeleHanden zijn niet te stoppen! 
  

 
 
Wat wordt er hard gewerkt! De projecten 
van het Stadsarchief Amsterdam gaan in 
een onwaarschijnlijk tempo. ‘Volgende 
Patiënt!’ met de patiëntenregisters van 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
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het Binnen- en Buitengasthuis is net een 
maand geleden afgerond, het grote en 
langlopende project ‘Bevolkingsregisters 
1874-1993’ gaat de laatste procenten in 
en het nog maar net gestarte ‘Tot uw 
Dienst!’ met de Amsterdamse 
gemeenteambtenaren is klaar voordat we 
nog een keer met de ogen kunnen 
knipperen.  
  
De resultaten zijn al meteen zichtbaar in 
de indexen op de Archiefbank: 

 De bewoners van de gangen, 
kelders en herenhuizen in de 
periode 1874-1893 zijn te vinden 
in de Index op de 
Bevolkingsregisters 1874-1893. Nu 
al 2,6 miljoen namen. Wat zou de 
eindstand worden? 

 De 421.729 namen van de arme 
zielen in het Amsterdamse Binnen- 
en Buitengasthuis zijn te vinden in 
de Index op de Patiëntenregisters. 

 De eerste 40.000 
gemeenteambtenaren uit het 
project ‘Tot uw Dienst!’ zijn zeer 
binnenkort te vinden in de Index 
op de Pensioenkaarten. 

En natuurlijk gaan we zo snel als het 
kan weer door met nieuwe projecten. 
Houd de website goed in de gaten 
voor meer informatie! 
 

 
 
 

http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/bevolkingsregisters_1874-1893/zoek
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/bevolkingsregisters_1874-1893/zoek
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/patientenregisters/zoek
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/pensioenkaarten/zoek
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/pensioenkaarten/zoek

