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Persbericht 

 
 

Vrijwilligers thuis aan de slag met digitale bevolkingsregisters van Friese 
gemeenten 
  
Donderdag 25 april wordt in Grou de vernieuwde website van allefriezen.nl gelanceerd. Op 
de vernieuwde site worden alle Friese bevolkingsregisters van 1850 tot 1939 geplaatst. 
Voor het toevoegen van indexgegevens aan de registers roept Allefriezen.nl vrijwilligers 
op te helpen met deze klus via VeleHanden.nl. 
 
Vervolg van succesvol project 
Het succesvolle project van de populaire website AlleFriezen.nl, waarin alle Friese gemeenten, 
de provincie en de archiefinstellingen samenwerken om de anderhalf miljoen akten van de 
Burgerlijke Stand gratis online te zetten, krijgt een vervolg. Op 25 april wordt in Grou op het 
gemeentehuis van Boarnsterhim het volgende project gelanceerd; de Friese bevolkingsregisters 
van 1850 tot 1939 online. AlleFriezen.nl streeft er nu naar om de scans van de Friese 
bevolkingsregisters van alle gemeenten op de website plaatsen. Om de registers echt 
toegankelijk te maken moeten er nog indexgegevens aan worden toegevoegd. Voor het intypen 
van die honderdduizenden persoonsnamen roept AlleFriezen.nl de hulp in van de 
internetgebruikers. 
 
Online vrijwilligersproject VeleHanden.nl 
VeleHanden.nl zal de komende maanden de bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten 
Baarderadeel, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel en Vlieland op de 
website plaatsen. VeleHanden is een online platform van de firma Picturae waarop musea en 
archieven scans aanbieden, die vervolgens door het publiek worden geïndiceerd, een methode 
die ook wel crowdsourcing wordt genoemd. De bevolkingsregisters van de gemeenten 
Achtkarspelen en Leeuwarden zijn al gescand, geïndiceerd én beschikbaar.  
 
Samenwerking 
AlleFriezen.nl is een samenwerkingsverband van de Friese gemeenten, de provincie Fryslân, 
Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden en het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland.  
 
Lancering nieuwe website en nieuw project 
De vernieuwde website AlleFriezen.nl en het nieuwe project worden gelanceerd op donderdag 
25 april in het gemeentehuis van Boarnsterhim, J.W. de Visserwei 10 in Grou, ontvangst vanaf 
14.30 uur. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.  
  

 
Wommels, 18 april 2013 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnement met Alexander Tuinhout, archivaris van de 
gemeente Boarnsterhim en lid van de Redactieraad van AlleFriezen.nl, telefoon 0566-629222. 
  
 


