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Gelders Archief zoekt vrijwilligers om vanuit huis oude Gelderse geboorteakten online te
ontsluiten
Iedereen die vanuit huis wil meewerken om gegevens van oude Gelderse geboorteakten online te ontsluiten
kan vanaf maandag 12 januari eenvoudig aan de slag. Met de resultaten zijn vele duizenden liefhebbers van
familiegeschiedenis in staat gegevens over hun voorouders op internet terug te vinden.
Al jaren werken tientallen genealogische vrijwilligers in het kantoorgebouw van het Gelders Archief aan het
digitaal ontsluiten van de Burgerlijke Stand in Gelderland tot circa 1952. Vanaf 12 januari is het mogelijk om
dat vanaf een locatie te doen die de vrijwilliger zelf kiest en op een tijdstip dat hem of haar het beste
uitkomt dankzij VeleHanden.nl. Daardoor komen historische genealogische gegevens nog sneller ter
beschikking van het publiek dan tot nu toe het geval is.

Hoe werkt het?

De vrijwilligers voeren via www.velehanden.nl (klik op ‘Verlos Gelderse geboorteakten’) gegevens in van
geboorteakten uit Gelderland uit de periode 1819 tot 1912. Op de scans van de originele geboorteakten
staan de namen van het kind en de ouders, de geboortedata, de geboorteplaats en de beroepen van de
ouders. Deze gegevens brengen de vrijwilligers in op een formulier en slaan dit vervolgens op. Andere
vrijwilligers controleren deze formulieren.
Met behulp van de ingevulde formulieren zijn voorouders straks snel en gemakkelijk terug te vinden op het
internet via www.geldersarchief.nl en www.wiewaswie.nl.

Enthousiaste vrijwilliger

Tini Wijnstekers uit Oosterbeek ontsluit al verschillende jaren voor het Gelders Archief als vrijwilligster allerlei
historische bronnen, onder andere bij Genlias (tegenwoordig WieWasWie.nl). Ze doet dat met veel
enthousiasme en passie voor lokale geschiedenis en stamboomonderzoek. Tini Wijnstekers heeft al ervaring
met VeleHanden: “Door mijn ervaring in de studiezaal kwam ik er achter hoe belangrijk de Burgerlijke Stand
en bevolkingsregisters voor genealogen zijn”. Zij gaat ook meedoen aan het geboorteakten-project van het
Gelders Archief.

VeleHanden

VeleHanden is een crowdsourcingwebsite waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter
ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Doel is om op deze manier collecties doorzoekbaar te maken en
ervoor te zorgen dat ze snel ontsloten worden. Het indexeren of beschrijven van een collectie is tijdrovend.
Met VeleHanden wordt een beroep gedaan op vrijwilligers die het leuk vinden om met historische collecties
aan de slag te gaan. Vele handen maken immers licht werk.

Doe mee

Belangstellenden die mee willen doen, kunnen zich eenvoudigweg aanmelden door naar www.velehanden.nl
te gaan en vervolgens te klikken op ‘Verlos Gelderse geboorteakten’.
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