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Stadsarchief vraagt hulp van ‘Vele Handen’ bij
ontsluiten Bevolkingsregisters Deventer en omstreken
‘Vele handen maken licht werk,’ luidt de bekende uitdrukking. Stadsarchief en
Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) roept daarom vrijwilligers op die willen helpen de bij
SAB aanwezige Bevolkingsregisters via internet toegankelijk te maken. Met dit project worden
de Bevolkingsregisters van Deventer (1829-1940) en op termijn ook die van Diepenveen
(1840-1939) en Bathmen (1811-1937) ontsloten. Iedereen kan thuis vanuit zijn luie stoel
meehelpen met het bouwen aan de Deventer versie van het landelijke ‘Vele Handen’-project.
Bovendien zijn er punten te verdienen die recht geven op korting op een aantal boeken en
anischtkaarten uit de webwinkel van SAB. Het project gaat op 10 juni 2013 van start en
aanmelden is eenvoudig.
Meedoen
Wie zich op www.velehanden.nl aanmeldt met een zelf te kiezen naam (anoniem deelnemen
kan dus ook) en een geldig e-mailadres kan direct aan de slag. Na het kiezen voor
‘Stadsarchief Deventer – Bevolkingsregisters 1811 - 1940’ krijgt u een scan te zien van een
bladzijde uit het bevolkingsregister uit Deventer. Op de kaart kunt u zien wie in welke periode,
met wie, op welk adres woonden. Als Vele Handen-invoerder typt u de gegevens over en
slaat u ze op in de database. De door u ingevulde gegevens worden vervolgens
gecontroleerd en zijn daarna via het internet te raadplegen.
Punten verdienen voor korting
Voor elke ingevoerde pagina verdient u drie punten. Is uw invoer gecontroleerd en goed
bevonden, dan komen daar nog drie extra punten bij. Uw opgebouwde tegoed wordt online
bewaard. Wanneer u een aantal punten heeft verzameld, kunt u een kortingscode printen die
recht geeft op korting op de aanschafprijs van diverse publicaties via de webwinkel van SAB
op www.sabinfo.nl (kies voor Publicaties). De korting is uiteraard afhankelijk van het door u
verzamelde aantal punten. Gedurende het project kunt u voor meer SAB-producten korting
verdienen. Deze nieuwe acties worden nog bekendgemaakt. Uiteraard bepaalt het aantal
deelnemers dat enthousiast bijdraagt aan dit bijzondere project het tijdstip waarop de klus
geklaard is!
Doel
De Bevolkingsregisters zijn, volgens de regels van de Archiefwet, al jaren raadpleegbaar in
de studiezaal van SAB aan het Klooster. Deze registers zijn al deels online beschikbaar,
maar met dit project worden ze doorzoekbaar op ‘naam’. Hierdoor kan iedereen die
onderzoek doet naar Deventer bewoners en hun verblijfplaatsen eenvoudiger gebruik maken
van deze informatie. Wie nieuwsgierig is naar zijn eigen familie, kan de gegevens uiteraard
ook raadplegen. Wat het bevolkingsregister zo bijzonder maakt is dat het inzicht geeft in de
gezinssamenstelling, maar ook informatie geeft over beroepen, woonadressen en eventueel
de plaats waar men oorspronkelijk vandaan kwam. Dat maakt de collectie niet alleen
interessant voor genealogen, maar tevens een prachtige bron voor sociologisch onderzoek
Vragen/ondersteuning
Heeft u vragen bij het invoeren van de gegevens, dan kunt u deze stellen op het online forum
op www.velehanden.nl.
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