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Regionaal Archief Rivierenland start project ontsluiting bevolkingsregisters
Help Betuwse voorouders online vindbaar te maken via VeleHanden
Iedereen kan meedoen bij het digitaal ontsluiten van bevolkingsregisters van het rivierengebied.
Start project
Marcel Melissen, voorzitter van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) zal op donderdag 31 juli
tijdens een bijeenkomst in het gebouw van het RAR het startsein geven voor een grootscheeps
vrijwilligersproject van de archiefdienst. Met behulp van vrijwilligers worden alle bevolkingsregisters
van de (voormalige) gemeenten die zijn opgegaan in de huidige gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen, Buren, Culemborg, Tiel en Neder-Betuwe nader ontsloten, dat wil zeggen op naam
geïndexeerd. Het betreft ongeveer 650 registers van 21 gemeenten uit de periode 1820 tot 1940.
Voor het project wordt gebruik gemaakt van de door de firma Picturae uit Heiloo ontworpen
crowdsourcingwebsite www.velehanden.nl.
Registers al eerder digitaal beschikbaar
Enkele jaren geleden heeft het RAR alle bevolkingsregisters laten digitaliseren en sindsdien zijn ze op
de website van de dienst voor iedereen digitaal te bekijken. De indexering op naam zou een grote
stap voorwaarts zijn, niet alleen voor mensen die geïnteresseerd zijn in stamboomonderzoek
(genealogie), maar voor iedereen die historisch onderzoek verricht in het rivierengebied.
1,2 Miljoen namen dubbel invoeren en controleren
Het gaat om een groot project. Die 650 registers leverden ongeveer 150.000 scans op (één scan is
een dubbele pagina), met in totaal naar ruwe schatting 1,2 miljoen namen. Geprobeerd wordt nu om
vrijwilligers, die thuis kunnen werken vanaf hun eigen computer, die namen in te laten voeren. Om de
betrouwbaarheid van de index zo groot mogelijk te laten zijn, worden de namen dubbel ingevoerd,
dus door twee verschillende vrijwilligers. Bij verschil tussen beide invoerders worden de data
beoordeeld door een meer ervaren controleur.
Wat staat er in de bevolkingsregisters?
In de bevolkingsregisters staan veel gegevens van alle inwoners in hun gezinsverband, niet alleen
hun naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres in de gemeente, maar ook onder meer hun
geloof, beroep, datum van vestiging, datum van vertrek of overlijden. Bij de indexering worden
alleen enkele basisgegevens zoals naam en geboortedatum of leeftijd opgenomen. Het is de
bedoeling dat na indexering iedereen op de website van het RAR kan zoeken naar de namen en van
daaruit meteen kan doorklikken naar scan van de juiste pagina van het bevolkingsregister.
Vele handen maken licht werk
Het RAR roept vrijwilligers op om mee te doen aan het project, dat zo is ingericht dat mensen als ze
dat willen kunnen kiezen voor de invoer van bevolkingsregisters van een van de 21 gemeenten. Bij
andere projecten ontstaat op die manier soms een beetje een competitie-element: Van welke
gemeente zijn de gegevens als eerste ingevoerd?
Iedereen kan meedoen. Jong of oud, ervaring of niet. Iedereen beslist zelf wanneer en hoelang men
aan de slag gaat. Het is leuk werk, zeker voor degenen die nieuwsgierig zijn naar personen in het
verleden en hun leefomstandigheden. Op de site www.velehanden.nl is een uitgebreide
invoerinstructie voorhanden. Per ingevoerde scan verdienen vrijwilligers punten die ingezet kunnen
worden voor deelname aan activiteiten van het RAR of voor het verkrijgen van historische publicaties
uit de webshop van de dienst.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Buylinckx, adjunct-streekarchivaris van het RAR, 0344640164, jbuylinckx@rarivierenland.nl.
Voor meer informatie over VeleHanden kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van VeleHanden, Vera
Weterings, 072-2100477, v.weterings@picturae.nl of https://velehanden.nl/content/pages/index/id/pers

