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Nieuwe ontwikkelingen VeleHanden op komst 
 
Het VeleHanden projectteam van Picturae 
organiseerde woensdag 1 juli 2015 de derde 
gebruikersbijeenkomst met projectbeheerders en 
deelnemers bij Picturae in Heiloo. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn de verschillende testperiodes van 
de afgelopen periode besproken en nieuwe 
verbeter ideeën. Ook kregen de aanwezigen een 
rondleiding door Picturae. 
 
Welke nieuwe functionaliteiten en aanpassingen 
kunnen worden verwacht? 
 

 Duidelijkheid bewaartermijn bij tussentijds bewaren 
 Toevoegen knop ‘onbruikbaar’ voor controleurs 
 Direct plaatsen van cursor in pop up scherm 
 Direct plaatsen van cursor in alle invoervelden met vrije tekstinvoer 
 Knoppen in pop-up schermen verduidelijken 
 Verschil markeren bij controle bij toevoeging punt 
 Voorkomen onjuiste aantal dagen/maanden in datumvelden 
 Losse scrolmogelijkheid bij controle 
 Nieuwe categorie berichten 
 Directe knop aanmaken bericht 
 Tijdstempel bij het wijzigen van een bericht 
 Afbeeldingen in e-mail abonnement op reactie bericht 
 Uitkomen bij laatste reactie in e-mail abonnement 
 ‘Titel’ tonen in berichten-tabblad op het persoonlijk dashboard 
 Verbeterde werking voorkeuren 

 
Lees het nieuwsbericht voor een uitgebreid verslag. 
 

 
Enquête VeleHanden statistieken 
 
U kunt ons helpen de nieuwe statistieken vorm te geven 
door uw mening hieronder te geven. Op basis van de 
uitkomsten van de enquête zullen de nieuwe statistieken 
vorm krijgen. Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
De enquête kan ingevuld worden tot en met zondag 23 
augustus 2015. 
 
Vul direct de enquête in! 
  

Nieuwsbrief juli 2015 

https://velehanden.nl/messages/news/fullview/id/32351
https://docs.google.com/forms/d/1TK9YX_J_CLDHjGwvPrWYK3aXhBVBJk34jtoMIH37jT4/viewform?c=0&w=1
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Twee bekende historici verzorgen lezing 

voor Vele Handen-deelnemers 
 

 
 
‘Ja, ik wil!’ organiseert twee nieuwe 
lezingen door bekende historici. Op 23 
september zal pr ofessor Frits van 
Oostrom (meer info) een lezing verzorgen 
over middeleeuwse huwelijken in de 
literatuur en in werkelijkheid, op 12 
november verzorgt professor Hilde 
Symoens (meer info) een lezing over de 
historie van studenten en studeren in de 
Lage Landen. Toegang is gratis, maar wel 
even reserveren. Andere belangstellenden 
zijn welkom, maar deelnemers aan ‘Ja, ik 
wil!’ hebben voorrang.  
 

 
Eerste notarisakten BHIC online 

doorzoekbaar 
 

 
 
We willen alle VeleHanden-deelnemers 
vertellen dat de eerste resultaten van jullie 
werk aan ons notarissenproject online 
staan. Op dit moment zijn gegevens uit 
de repertoria van F.H. Engelen, notaris in 
Grave van 1743-1761, opgenomen in de 
zoekmachine. Dit setje akten van deze 
Graafse notaris maakt vanaf nu deel uit 
van een van onze populairste databases 

voor genealogische en lokaal historisch 
onderzoek: al meer dan 265.000 akten! 
Daar komen er nog tienduizenden bij, 
dankzij jullie hulp! 
 
Klik hier om verder te lezen. 
 

 
Kom op 21 augustus naar Mantgum! 

 

 
 
Dankzij de geweldige inzet van de 
VeleHanden deelnemers zijn binnenkort 
ook de bevolkingsregisters van 
Baarderadeel via het internet toegankelijk. 
Hebt u voorouders die in deze voormalige 
Friese gemeente hebben gewoond dan 
kunt u vanaf 21 augustus 2015 meer 
gegevens over hen vinden op 
www.allefriezen.nl. Om dit heuglijke feit te 
vieren en de VeleHanden deelnemers te 
bedanken worden alle deelnemers die 
een bijdrage hebben geleverd aan Alle 
Friezen uitgenodigd bij de publicatie van 
het onderdeel Baarderadeel op vrijdag 21 
augustus om 10.00 uur in MFC Wjukken, 
het dorpshuis te Mantgum. Daarna 
worden alle aanwezigen meegenomen bij 
een historische wandeling door het 
charmante dorp Mantgum, tot 1984 de 
hoofdplaats van Baarderadeel. 
Mantgum is goed bereikbaarbaar met 
openbaar vervoer. Deelnemers aan dit 
evenement worden vriendelijk verzocht 
zich voor 18 augustus 2015 per e-mail aan 
te melden bij Robyn Steensma via 
r.steensma@fryslan.nl.   
 

Alle Friezen is een project van Friese 
gemeenten en Tresoar 

http://www.collective-action.info/ja-ik-wil/Lezing-Frits-van-Oostrom
http://www.collective-action.info/ja-ik-wil/Lezing-Hilde-Symoens
https://velehanden.nl/messages/announcements/view/project/bhic_repnot/id/32314
http://www.allefriezen.nl/
mailto:r.steensma@fryslan.nl
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Vakantiepuzzelplezier 
 

 
 
In het fotoproject Amsterdamse 
Monumenten gaan we op zoek naar de 
locatie op de afbeelding. Soms is in één 
oogopslag een beroemd gebouw te zien, 
maar in andere gevallen is er wat meer 
creativiteit nodig om te achterhalen waar 
de foto genomen is. Alles wordt uit de 
kast gehaald: bouwkundige details, 
uithangborden, een boogvormig raam op 
de achtergrond, de stand van de zon, 
kaarten met oude percelen,  oude foto's 
op de Beeldbank van het Stadsarchief, 
google streetview en soms stappen 
deelnemers zelf op de fiets om een kijkje 
te nemen. Deelnemers geven aan 
inmiddels met een heel andere blik naar 
de stad te kijken!  
  
De echte hersenkrakers bestaan uit 
alledaagse straatjes die je denkt te 
kennen, maar het bij nader inzien tóch 
niet zijn. Soms blijkt dat het pand op de 
foto al lang geleden is gesloopt.  
  

Komen we er op VeleHanden niet uit, dan 
zetten we het als 'zoekplaatje' op de 
facebookpagina van het Stadsarchief. 
Gelukkig is er dan vaak wel iemand die 
het uitzicht vanuit het keukenraam of het 
straatje waar oma woonde direct herkent.   
  
We kunnen nog enthousiaste deelnemers 
gebruiken! Puzzelt u met ons mee?  
  
Dat kan op verschillende manieren: 
Doe mee met het VeleHanden-project 
Amsterdamse Monumenten 
Neem een kijkje op het forum waar de 
niet gelokaliseerde foto's nog eens op 
een rijtje staan. Misschien ziet u wel 
meteen waar het is! 
'Like' het Stadsarchief Amsterdam op 
facebook om wekelijks een 'zoekplaatje' 
voorbij te zien komen. 
 

 
Zomeractie project bevolkingsregisters 

stad Utrecht (1900-1912) 
 

 
 
Wie zich in de komende maand augustus 
aanmeldt als deelnemer aan ons project 
ontvangt een hoge-resolutie scan naar 
keuze uit de rijke Beeldbank van Het 
Utrechts Archief (m.u.v. afbeeldingen 

https://www.facebook.com/Stadsarchief/photos/a.342301123157.155862.325668453157/10153483396843158/?type=1&theater
https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/amsterdam_tagging
https://velehanden.nl/messages/questions/project/project/amsterdam_tagging
https://www.facebook.com/Stadsarchief
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waarop auteursrechten van derden 
berusten). Een origineel cadeau om uw 
vrienden of familie mee te verrassen of 
gewoon voor u zelf. De Beeldbank is te 
vinden op www.hetutrechtsarchief.nl en 
bevat meer dan 1750.000 scans van 
foto’s, tekeningen en prenten van Utrecht 
en omgeving. 
 

 
Nieuwsbrief lidmaten, juli 2015 

 
De zomer is weer begonnen. Veel van 
onze deelnemers gaan er een paar weken 
tussen uit. We wensen iedereen fijne 
vakantie toe en veel mooi weer. 
 
Feiten en Cijfers 
 

 
 299 deelnemers 
 102 boeken zijn afgerond en op 

internet geplaatst 
 meer dan 287.000 personen zijn 

ingevoerd 
(stand van zaken op 20-07-2015) 
 

Voortgang project 
 
De afgelopen tijd gaat het minder snel 
met de voortgang van het project. 
Enerzijds komt dat door de 
zomermaanden. Veel deelnemers zijn nu 
druk met andere  hobby’s en vakantie. 
Anderzijds komt dat ook door de 
moeilijkheidsgraad. De openstaande 
boeken zijn in een lastiger handschrift dan 
in het begin van het project. Hierdoor zijn 
deelnemers langer bezig met het invoeren 
van een scan, ook het controleren kost 

                                                 
1 Collectie DTB Wognum, inventarisnummer 3. 

meer tijd. We willen iedereen danken voor 
alle inspanningen om al die lastige scans 
af te ronden. Tijdens de inloopochtenden 
is het mogelijk om het originele 
lidmatenboek in te zien. Hierdoor kan het 
invoeren of controleren van een scan 
makkelijker gaan. Daarnaast zijn er andere 
deelnemers en de projectbegeleiding 
aanwezig om paleografische tips te geven 
en mee te kijken naar lastige namen. De 
inloopochtend vindt altijd de tweede 
vrijdag van de maand plaats van 09.00 tot 
13.00 op het Westfries Archief. Houd de 
berichtenpagina in de gaten, hierop wordt 
de uitnodiging geplaatst. De 
eerstvolgende inloopochtend is op 14 
augustus. 
 
VeleHanden gebruikersgroep 
 
Op 1 juli organiseerde Picturae een 
bijeenkomst voor de gebruikersgroepen 
projectbeheerders en projectdeelnemers 
van VeleHanden. Van Picturae waren de 
projectmedewerkers, de programmeur en 
de projectleider van VeleHanden 
aanwezig. Gewenste aanpassingen 
werden besproken, een aantal hiervan 
worden opgepakt door Picturae. Het 
verslag van de gebruikersbijeenkomst 
vindt u hier. 
 
Weetjes uit de Lidmatenboeken 
 
Tijdens het invoeren kunt u iets bijzonders 
aantreffen. Een grappig verhaal, een 
opmerkelijke gebeurtenis of iets 
ontroerends. Laat het ons weten! Stuur 
een mailtje naar 
vrijwilligers@westfriesarchief.nl of zet uw 
vondst in het veld ‘opmerkelijk’ tijdens het 
invoeren. En wie weet komt u uw vondst 
volgende keer tegen in de nieuwsbrief. 
 
P.J. en zijn huisvrouw S.R.1 
 

Aldaar scan 30 t/m 35 en 37. 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
http://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken/genealogische-bronnen?mivast=136&mizig=210&miadt=136&miaet=1&micode=1702-42&minr=1914393&miview=inv2
https://velehanden.nl/messages/news/fullview/id/32351
mailto:vrijwilligers@westfriesarchief.nl
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Van 1662 tot 1708 was Marcus Beyerman 
predikant in Wognum. In het 
kerkeraadsboek werd keurig bijgehouden 
wanneer het Heilig Avonmaal plaats vond, 
wie er met attestatie de gemeente binnen 
kwam of vertrok en wie er waren 
getrouwd. Jaar na jaar gebeurde er niets 
bijzonders in de gemeente. Dat 
veranderde toen op 23 december 1685 
twee nieuwe lidmaten uit Hoorn in de 
gemeente werden opgenomen. Het 
waren Pieter Jacobsz. en zijn vrouw Sara 
Romp uit Hoorn.  
 
Op 11 september 1689 staat er een 
aantekening bij het avondmaal. Ene S.R. 
en een P.J. kregen een vermaning. 
Waarschijnlijk gaat het om Pieter en Sara. 
Sara werd aangesproken op haar omgang 
met haar dienstboden, het ‘zondags 
bakken’ en dat ze te weinig naar de kerk 
ging. Sara en Pieter waren het niet eens 
met de beschuldigingen. Op 27 maart 
1690 werd de zaak van Pieter en Sara in 
de kerkenraad besproken. Er hadden 
luidruchtige scheldpartijen 
plaatsgevonden. Naast de dienstboden 
moest nu ook de vader van Pieter het 
ontzien De vader was in de buurt gezien 
terwijl hij mistroostig rondliep ‘om het 
ondraagelijk razen van zoon & 
schoondogter te ontgaan’. Daarnaast 
hadden Pieter en Sara sinds 11 september 
vorig jaar de kerk niet meer bezocht. Het 
echtpaar werd ontboden bij de 
kerkenraad en gevraagd of zij berouw van 
hun zonden hadden. Pieter werd kwaad, 
sloeg met de hand op tafel en zei tegen 
de predikant: ‘gij hebt mij valschelik 
aangeklaagt: ik ben onverhoort 

veroordeelt. Bewijst mij dat ik mijn vaar 
hebbe quaad gedaan’. De kerkenraad 
vond dat Pieter en Sara wel schuldig 
waren, ze waren niet meer welkom bij het 
Avondmaal. 
 
Op 17 november 1690 verscheen de zaak 
weer voor de kerkenraad. Weer werd aan 
Pieter en Sara gevraagd of zij belijdenis 
van hun zonden wilden doen. Pieter 
antwoorde dat hij ‘nu nog in der 
eeuwighe’ geen schuld zou bekennen. Hij 
had zijn vader geen kwaad gedaan. Zijn 
vader had hèm kwaad gedaan. Sara 
bevestigde dat haar schoonvader vol 
leugens zat. Aan Sara werd gevraagd 
waarom zij de kerk bijna niet bezocht. 
Waarop zij antwoordde: ‘dat is uw schuld 
Beirman [de predikant], om dat gij mij 
onregtveerdig hebt aangeklaagt en 
onverhoort veroordeelt. Gij hebt 
gezondigt tegen de lesse van Christus.’ 
Ook Pieter reageerde emotioneel: ‘gij 
treed mij op het harte, ja op het harte 
treed gij mij. Alsje mij anders niet te 
zeggen hebt, zo hoef je mij niet weer te 
ontbiden, ik zal der ook niet komen.’ Weer 
werd aan de echtelieden gevraagd om 
hun zonden te bekennen, omdat het 
anders slecht met ze zou kunnen aflopen. 
Hierop werd geantwoord: ‘Gij meugt 
doen wat gij wilt, snijt ons maar af, en wat 
het kerkgaan belangt de spijse en smaakt 
mij niet uit een onreine schotel’. Tot 
afsnijden ging de kerkenraad niet over. 
Hoewel Pieter hen provocerend 
benaderde door zijn hand aan te bieden 
met de woorden: ‘ik wil u ook de hand 
van afscheid wel geven’.  
 
Op 1 augustus 1691 werd het echtpaar 
weer ontboden, alleen Pieter verscheen. 
Hij hield vol dat hij onschuldig was en al 
twee jaar ten onrechte van het avondmaal 
was uitgesloten. In de dagen erna liet 
Pieter blijkbaar doorschemeren dat hij 
wellicht toch zijn fouten wilde toegeven. 
Pieter en Sara werden weer ontboden. De 
kerkenraad had, heel voortvarend, alvast 
de zonden op een rijtje gezet die ze 
moesten toegeven: wangedrag, ruzie 
maken, belediging van de predikant, te 
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weinig de kerk bezoeken en met de 
hooiwagen op een biddag rondrijden. Dit 
wekte de woede op van Sara en Pieter. 
Sara liep kijvend de deur uit; ‘als ik liegten 
wil zo wil ik bij de paap gaan’. Pieter 
bleef, maar gaf niet toe. Hij zei: ‘gij ziet de 
splinter in uwe Broeders oog, maar de 
balk die in uw oog is en ziet gij niet’. op 
de vraag of zijn zonden dan slechts een 
splinter waren, vertrok Pieter vloekend. 
 
Daarna worden Sara en Pieter niet meer 
vermeld. Tot 9 aug ustus 1693. In een 
korte mededeling staat dat Pieter en Sara 
schuld hadden bekend en weer waren 
toegelaten tot het avondmaal.  
 

  
 
 
 
 

 
Sanne Maasbach 

Tamara Tesselaar-Groot 
Frans Hoving 

  


