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Nieuw Crowdsourceproject Legermuseum
Informatiebijeenkomst 9 juli over het indexeren van officiersboekjes
Op dinsdag 9 juli om 10.00 uur organiseert het Legermuseum een informatiebijeenkomst over het
crowdsourceproject officiersboekjes dat het museum is gestart in samenwerking met VeleHanden.
Crowdsourceproject officiersboekjes
Het Legermuseum is in het bezit van vele officiersboekjes. Deze jaarboekjes bevatten alle namen van
officiers die in het betreffend jaar dienden, met informatie over hun rang en aanstellingsdatum. In de
boekjes is tevens terug te vinden in welk regiment zij dienden en waar zij gelegerd waren. De laatste
jaren heeft het museum de officiersboekjes vanaf 1725 tot het jaar 1940 laten digitaliseren.
Vervolgens zijn alle namen en bijbehorende gegevens van de boekjes tot en met 1810 toegankelijk
gemaakt, waardoor een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan en
regimentsgeschiedenissen beschikbaar kwam. Deze gegevens zijn op te zoeken op de website van
het Nederlands Militair Erfgoed, www.nederlandsmilitairerfgoed.nl. Op deze website worden
deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed
beheren van Defensie.
De informatie uit de boekjes van 1811 t/m 1940 moet nog toegankelijk worden gemaakt. Voor deze
grote klus is het Legermuseum een samenwerking aangegaan met de crowdsourcing-website
VeleHanden. Via deze website kan iedereen die het leuk vindt aan de slag met de namen en
gegevens uit de collectie officiersboekjes. Kijk voor meer informatie op www.velehanden.nl.
Informatiebijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst wordt toelichting gegeven op de samenwerking tussen het Legermuseum
en VeleHanden en het begrip crowdsourcing. Er wordt uitleg gegeven over project officiersboekjes en
hoe u in dit project kunt participeren. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd hoe u de
gegevens uit de boekjes verwerkt en wat er vervolgens mee gebeurd. Uiteraard is er de mogelijkheid
om vragen te stellen aan de projectmedewerkers die aanwezig zijn deze ochtend.
De bijeenkomst vindt plaats in het Informatiecentrum op het bouwterrein van het NMM. U bent
vanaf 9.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt
uiterlijk om 12.00 uur. Deelname is gratis. Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan via
communicatie@legermuseum.nl.
Wacht niet te lang, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Let op! Het
informatiecentrum is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Mocht u graag aanwezig willen
zijn, maar niet met de auto kunnen komen? Geef dat dan aan in de e-mail, dan kunnen wij kijken of
we een passende oplossing kunnen vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Legermuseum
Mette Sinke
Medewerker Marketing & Communicatie
Walaardt Sacré Kamp Hobbemalaan 5 3712 AZ Huis ter Heide
T: +31 (0)85 2736 515 of F: +31 (0)85 2736 520
M: M.Sinke@legermuseum.nl

Informatiecentrum NMM
Verlengde Paltzerweg
3768 MX Soest

