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Geachte deelnemers en belangstellenden, beste lezer, 

 

Helaas heb je een maandje niks van ons ontvangen. De start van het nieuwe jaar brengt veel 

drukte met zich mee en daardoor ook oponthoud. Excuses! Weliswaar hebben we veel met 

je te bespreken. 

 

Het gaat ontzettend goed met de invoer zoals te lezen is bij de gebruikelijke statistieken 

hieronder. We zitten al bijna op 85 procent en de controleurs blijven de invoerders op de 

hielen zitten. Daar zijn we als projectteam ontzettend blij mee. Volgend jaar begint, zoals in 

de vorige nieuwsbrief vermeld, een groot onderzoeksproject dat gebruikt maakt van de data 

die jij hebt ingevoerd. Daarom hopen we dat je ons nogmaals wil helpen en nog een tandje 

bij wil zetten zodat we tegen die tijd de volle 100 procent ingevoerd hebben. Dat zou 

fantastisch zijn. Van grote tot kleine bijdragen, alle beetjes helpen! 

 

In deze nieuwsbrief praten we je onder andere bij over de spectaculaire voortgang die is 

geboekt in augustus en september, de 75-procentparty van begin september en ons gesprek 

met Cees van den Brink, topinvoerder bij het project. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Het projectteam 
 
Voortgang: 1.000+ in augustus en september! 

De invoer is in augustus en september ontzettend hard gegaan. Na een half jaar zijn we weer 

de grens van duizend ingevoerde scans gepasseerd met respectievelijk 1.154 en 1.265 scans. 

Een fantastisch resultaat. Ga zo door! Ook de controle is goed gegaan met 1.132 scans in 

totaal. De controleurs blijven de invoerders goed bijhouden.  

 



 

 

 
Op het moment van schrijven is in totaal 84,6 procent van de scans dubbel ingevoerd wat 

neerkomt op een totaal van 17.129 scans.  De controle staat op 78,5 procent (15.845 scans). 

Nog 4.370 scans dienen dubbel te worden ingevoerd. Als de invoerders het tempo van de 

afgelopen twee maanden behouden zijn we eind maart klaar! Halen we volgend maand 88 

procent? 

 

Nabespreking 75-procent party 

Op 6 september kwamen projectteam en vrijwilligers 

samen om de behaalde 75 procent te vieren. Het werd 

een erg gezellige bijeenkomst en wij genoten ervan dat 

velen van jullie waren gekomen. Na wat koffie en koek 

kregen we drie presentaties: van Angélique Janssens 

over haar nieuwe onderzoeksproject, van Ton van 

Raaij over wat er allemaal speelt achter de schermen 

bij velehanden.nl, en van Owen Lammertink en Minke 

Twijnstra over hoe de data die jullie invoeren wordt 

omgezet tot een bestand waarmee analyses kunnen 
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worden uitgevoerd. Daarna hebben we de bijeenkomst afgesloten met een borrel. Omdat 

niet alle vrijwilligers erbij kon zijn hebben we de opening gefilmd en op onze facebookpagina 

gezet. Bekijk de opening hier. Bovendien kun je hier nog de powerpoint van Angélique 

Janssens met toelichting inzien. We zonden het ontzettend gezellig en kijken uit naar de 

100%-procent viering!! 

 

Artikel: joodse demografie en rode strepen in de registers 

 

 

 

Onlangs is er onder de invoerders een discussie geweest over de betekenis van rode strepen 

tussen de invoerregels. Al vrij snel ontstond het vermoeden dat het hier ging om het 

aanstrepen van joodse overledenen voor een statistisch onderzoek uit het verleden. Jeroen 

Brinkman zocht het uit en schreef er een artikel over. Lees het hier op onze website 

 

 

Jeroen Brinkman terug bij het Doodsoorzakenproject 

Zoals al eerder gemeld keert Jeroen Brinkman terug als 

student-assistent bij het Doodsoorzakenproject tot 

vreugde van velen. Hieronder een bericht waarin Jeroen 

zich voorstelt aan degenen die hem nog niet kennen en 

vertelt welke werkzaamheden hij binnen het project gaat 

oppakken. 

 

Hoi! Mijn naam is Jeroen Brinkman. Dit zullen sommigen 

nog wel weten, sommigen niet. Ik ben van augustus 2016 

tot juli 2018 actief betrokken geweest bij het Amsterdamse Doodsoorzakenproject als 

student-assistent van Angelique Janssens. Toen mijn 

studietijd ten einde was, ben ik mij volledig gaan richten 

op een nieuwe baan als accountmanager Duitsland in de medische sector.  

Na verloop van tijd bood zich voor mij de mogelijkheid aan om een aanvullende 

opleiding tot docent Duitse taal en cultuur te volgen. Aangezien ik studeren altijd leuk heb 

gevonden en nog graag de eerstegraads lesbevoegdheid wilde halen, heb ik deze kans 

gegrepen en ben ik per 1 september weer begonnen met studeren. Bij de inschrijving voor 

de studie schoot direct door mijn hoofd dat ik nu weer voor het project Amsterdamse 

Doodsoorzaken aan de slag zou kunnen. Het was altijd erg leuk om hiervoor te werken en de 

waarde van de invoer is in de afgelopen jaren wetenschappelijk sterk toegenomen. Toen 

Angelique bevestigde was ik dan ook erg blij.  

Ik ga mij richten op het ondersteunen van alle invoerders en controleurs bij de vragen 

en problemen die zij dagelijks ondervinden. Schroom dus niet en mail met vragen naar 

doodsoorzaken.amsterdam@let.ru.nl. Ik kijk er naar uit om van jullie te horen! 

Jeroen Brinkman 

https://www.facebook.com/watch/?v=727494041022100
https://www.ru.nl/publish/pages/837703/presentatie_amsterdam_vrijwilligers_velehanden_20190906.pdf
https://www.ru.nl/publish/pages/837703/toelichting_bij_de_presentatie_20190906_1.pdf
https://www.ru.nl/historicaldemography/research-projects/current-research-projects/virtual-folder/amsterdamse-doodsoorzaken-1854-1940/verhalen/


Facebookbericht: kunstschilder teruggevonden in registers 

 
 

In de tijd voor de fotografie zijn er misschien meer kunstschilders geweest dan nu. Een 

invoerder vond een dezer dagen Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1850-1929) in de registers 

terug. Hoewel hij aanvankelijk de officiersopleiding volgde koos hij voor een leven in de 

kunst. En dat leverde onder andere het resultaat hierboven op. Ten Kate was onderdeel van 

de Nederlandse vredesbeweging, geliefde thema's waren voor hem vluchtelingen en oorlog. 

Wil je meer berichten zoals deze lezen: kijk dan op onze facebookpagina.  

 

Interview: topinvoeren, met Cees van den Brink 

Maandelijks interviewen wij iemand rond het project. Deze maand is de beurt aan Cees van 

den Brink, beter bekend onder zijn pseudoniem ©ees4711. Cees is als sinds jaar en dag 

topinvoerder bij ons project en heeft op dit moment de meeste scans – meer dan 3.300 –  

op zijn naam. Lees hieronder hoe hij dagelijks zoveel scans weet in te voeren, waar hij al die 

energie vandaan haalt en of hij nog toekomt aan vrijetijdsbesteding. 

https://www.facebook.com/amsterdamhealthdiseasedatabase/


 
Cees van de Brink (links) is bezig met zijn favoriete vrijetijdsbesteding op het Europese 
Kampioenschap Riichi 

Dag Cees! Veel mensen kennen jou wel van het forum op velehanden.nl. Maar wie ben jij nou 

eigenlijk en wat is je achtergrond? 

Ik ben Cees van den Brink en ik ben geboren net voor de Hongerwinter. Ik was de oudste van 

negen kinderen en moest daarom al gauw aan de bak. Op veertienjarige leeftijd ben ik het 

grafische vak ingerold en heb ik bij diverse drukkerijen gewerkt waaronder voor een 

landelijke dagblad in Utrecht. Ik heb in mijn loopbaan een cultuuromslag meegemaakt toen 

het lood eruit ging en ik filmmonteur en programmeur van zetwerk werd. Bovendien 

kwamen op een gegeven moment de eerste Applecomputers. Werken daarmee ging me zo 

goed af dat ik grafisch vormgever werd. Ik werkte met vele programma’s tegelijk waaronder 

Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXpress et cetera. Een componist werkt ook met vele 

muziekinstrumenten om het tot een welluidend geheel te krijgen oftewel tot een goed 

grafisch doordacht ontwerp te komen waarmee de klant tevreden is. 

 

En hoe ben jij bij het project terecht gekomen? 

Ik ben nu ongeveer vijf jaar bezig met invoeren op velehanden.nl. Toen een ander project af 

was ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. De Amsterdamse doodsoorzaken kwamen 

voorbij en na een aarzelend begin ben ik gaandeweg enthousiast geworden. Tussendoor ging 

ik wel eens invoeren bij andere archieven vooral als ik die ziektes niet meer zo zag zitten en 

dat werd op een gegeven moment opgemerkt: soms werd er heel voorzichtig via de mail 

gevraagd hoe het met me was omdat ik al drie maanden niets meer had ingevoerd. 

 

Jij bent onze recordinvoerder. Hoe komt dat? Waar komt die fantastische productie 

vandaan?  

Ik heb veel ervaring met handschriften ontcijferen. In mijn vroegere werkkring kreeg ik te 

maken met handschriften van redacteuren en ik had een werkgever die nog slechter schreef 



dan menig dokter. Daarnaast ben ik nog steeds even productiegericht als voor mijn pensioen 

en ook scheelt het dat ik aardig het tienvingersysteem beheers. 

 

En hoeveel tijd spendeer je dan aan invoeren van al die scans? 

Ik werk in shifts van twee uur! Meestal begin ik na een lekker stevig ontbijt met twee uur 

invoeren. Na een kopje koffie werk ik weer twee uur en ook na de lunch is weer een dienst 

totdat ik het zat ben en de invoertent sluit. 

 

Wat vind je leuk aan het project? 

De verscheidenheid van handschriften en de vele soorten straten en wegen in Amsterdam. 

Als geboren Utrechter ken ik niet alle Amsterdamse straten maar meestal heb ik op een 

ander scherm de hulplijsten met doodsoorzaken en wijkcodes openstaan. En wat te denken 

van het potjeslatijn van de ziektes? 

 

Doe je ook nog mee aan andere projecten? 

Ja, mijn eerste project van het Utrechts Archief was het intikken van bewoners die in 1890 in 

de stad Utrecht gewoond hebben en door de grote hoeveelheid scans kwam ik mijn eigen 

opa tegen oftewel de vader van mijn moeder; die had als kleine jongen met zijn vader en 

moeder in de stad Utrecht gewoond in 1890. 

Daarna volgde nog diverse archieven waaronder het Brabants Archief (digitaal 

boeven vangen), het Koninklijk Archief (In dienst van het hof, 1814-1940), het Utrecht 

Archief (Bevolkingsregisters Stad Utrecht, 1890-1899) en nog vele andere archieven 

waaronder ook het Amsterdams Archief (Bevolkingsregisters Amsterdam 1864-1874). Ik ben 

momenteel nog bezig voor Zaandam (Zaanse briefhoofden) en het Utrechts Archief 

(Notariële akten 1780-1811). Die staan wel op een laag pitje want dit project loopt al meer 

dan twee jaar en het wordt tijd dat het afkomt. 

 

Wat is het opmerkelijkste dat je bij ons project bent tegengekomen? 

Bij het invullen van de doodsoorzaken kwam ik een stopfles tegen met daarin een babylijkje 

drijvend in het water. Dat liet een indruk achter. Daarnaast kom ik nog steeds de meest 

uiteenlopende beroepen tegen en daar is Will Vlaskamp heel blij mee! Van 

muizenvallenmakersknecht tot sigarendoosplakkersknecht en van knecht bij een martboer 

tot venter met potloden. 

 

En nu nog iets wat mijzelf al een tijdje bezighoudt: waar komt de naam ©ees4711 of 

copycees vandaan die je zo trouw gebruikt? 

Dat is als een geintje begonnen: je hebt beautycase, testcase, smeerkees maar copycees is 

een knipoog naar het grafische vak waarin het produceren en drukken was. 4711 wijst naar 

de verzameling flesjes eau de cologne die mijn vrouw verzameld. 4711 is een merknaam van 

de beroemde eau de cologne firma uit Keulen, wat onze oma altijd op haar zakdoek deed. 

 



Ik heb jou trouwens in een nieuwsitem gezien van de NOS, hoe is dat tot stand gekomen? 

Ook daar was ik topinvoerder en ze benaderde me voor een interview op de werkplek. 

Er kwam een leerling-journalist die wel anderhalf uur zijn best heeft gedaan voor een 

uitzending van twee minuten. (Zie hier daarvan het resultaat, red.) 

 

Heb je naast al dat invoeren nog wel tijd voor andere dingen Cees? 

Een andere verslaving is om Riichi (Japans Mahjong) of MCR (Chinees Mahjong) te spelen. In 

binnen- en buitenland speel ik wedstrijden samen met mijn vrouw. We spelen ongeveer 

twee á drie keer per week Mahjong. Boven hebben we een aparte mahjongkamer met een 

heuse elektrische speeltafel. De afgelopen zomer mocht ik in Rosmalen drie dagen meedoen 

met het Europees Riichi kampioenschap waar 140 spelers aan meededen van diverse 

nationaliteiten waaronder veel Russen, Chinezen en Japanners. In de eerste ronde kwam ik 

de Japanner Masaharu Tomotake tegen, de huidige wereldkampioen, waar ik van won! 

Ook het maken van zogenaamde genealogische levensboeken doe ik tussendoor. Hier 

ontwerp ik dan de omslag en het binnenwerk. Momenteel ben ik bezig met mijn tweede 

levensboek van iemand die maar één jaar ouder is dan ik. Ze doet dit voor haar nageslacht 

en vertelt daarin hoe haar leven is verlopen van huwelijk tot kinderen en reizen. 

O ja, dat zou ik nog vergeten: ik ben ook mantelzorger voor mijn vrouw. Daardoor 

doe ik menig klusje in huis, van morfinepleisters opplakken tot de vaat wassen, 

boodschappen doen en ook het wassen behoort tot mijn dagelijkse bezigheden.  

 

Dat moet wel zwaar zijn toch Cees? 

Dat klopt maar mijn motto is en blijft: tel je zegeningen. 

 

[onderbalk] 

 

Over het project 

Het project Amsterdamse Doodsoorzaken digitaliseert met behulp van crowdsourcing de 

Amsterdamse doodsoorzakenregisters voor historisch onderzoek. Door het bouwen van een 

database reconstrueren we de gezondheids- en ziektepatronen van 700.000 

Amsterdammers tussen 1854 en 1940.  

 

Links 

Help mee op velehanden.nl  

Website  

Facebook  

 

Contact 

Radboud Universiteit  

Erasmusplein 1  

6525 HT Nijmegen 

https://nos.nl/video/2161273-cees-van-den-brink-is-de-topinvoerder-onder-de-vrijwilligers.html
https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh_run
https://www.ru.nl/historicaldemography/research-projects/current-research-projects/virtual-folder/amsterdamse-doodsoorzaken-1854-1940/verhalen/
https://www.facebook.com/amsterdamhealthdiseasedatabase/


doodsoorzaken.amsterdam@let.ru.nl 

mailto:doodsoorzaken.amsterdam@let.ru.nl

