PERSBERICHT
Doe mee en ontmoet je Harlinger voorouders!
HARLINGEN – De Harlinger bevolkingsregisters uit de periode 1850-1920 zijn gescand
voor het project AlleFriezen. Heeft u een computer en internet, dan kunt u op de website
van VeleHanden meehelpen met het toegankelijk maken van deze registers. Grote kans
dat u uw Harlinger voorouders tegenkomt!
De bevolkingsregisters van Harlingen beslaan een groot deel van de 19e en het begin van
de 20e eeuw en vertellen ons van alles over de bewoners van Harlingen. Zo is er te vinden
wie waar woonde en met wie, waar men vandaan kwam en naartoe ging, welk beroep
men uitvoerde, of men kinderen had, etc. Een grote bron van informatie dus.
Het gemeentearchief Harlingen biedt de scans van de Harlinger bevolkingsregisters aan,
maar heeft voor het indexeren uw hulp hard nodig. Via de website www.velehanden.nl
kan iedereen thuis meehelpen met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van
Harlingen 1850-1920. Via internet worden gegevens uit de bevolkingsregisters ingevoerd,
zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats.
Het principe van VeleHanden is als volgt: twee mensen voeren onafhankelijk van elkaar
dezelfde scan in en een derde (ervaren) deelnemer controleert. Als een serie scans volledig
is beschreven, wordt deze openbaar gemaakt via de website AlleFriezen
(www.allefriezen.nl) en is deze volledig doorzoekbaar op diverse zoekingangen. Op deze
manier wordt een zeer nuttige bron toegevoegd voor alle historisch geïnteresseerden.
Harlingen maakt deel uit van het project AlleFriezen er roept dan ook hierbij vrijwilligers
op om mee te werken aan VeleHanden / AlleFriezen. U kunt alles lezen over VeleHanden
en het project AlleFriezen op de site www.velehanden.nl. Als u besluit mee te werken,
kunt u zich ook dáár aanmelden.
Op de website VeleHanden staan diverse instructiedocumenten en handleidingen over
hoe alles werkt. Daarnaast zijn er forums waar u vragen kunt stellen of problemen kunt
melden. Via deze forums kunnen andere gebruikers u op weg helpen.
Natuurlijk kunt u voor verdere vragen ook terecht bij de beheerder van het oude
stadsarchief Harlingen, Jeanine Otten, werkzaam dinsdag t/m vrijdag in het Hannemahuis,
centrum voor Harlinger cultuur en historie, Voorstraat 56, 8861 BM Harlingen, tel 0517413658, j.otten@harlingen.nl
EINDE PERSBERICHT
Bijschrift foto: De Harlinger manufacturier Hendrik Alkema (1875-1942) en zijn gezin,
achter hun huis op Noorderhaven 71, omstreeks 1918.
Voor meer informatie: Jeanine Otten, beheerder oude stadsarchief Harlingen,
Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, tel 0517/413658.

