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ARCHIEF	  VRAAGT	  OM	  VELE	  HANDEN	  
	  
Het	  Regionaal	  Historisch	  Centrum	  Limburg	  wil	  de	  bevolkingsregisters	  uit	  de	  periode	  1890	  –	  
1920	  ontsluiten	  en	  online	  toegankelijk	  maken	  voor	  een	  groot	  publiek.	  Het	  RHCL	  spreekt	  over	  
het	  ‘vele	  handen’	  project,	  omdat	  er	  letterlijk	  veel	  (vrijwilligers)	  handen	  nodig	  zijn	  om	  dit	  
prestigieuze	  project	  te	  realiseren.	  In	  de	  periode	  1890-‐1920	  was	  Maastricht	  nog	  maar	  klein:	  
het	  stadscentrum	  op	  de	  rechter	  Maasoever	  en	  Wyck	  op	  de	  linker	  Maasoever.	  Alle	  annexaties	  
van	  omringende	  dorpen	  moesten	  nog	  plaatsvinden.	  Toch	  was	  	  het	  juist	  in	  die	  periode	  dat	  de	  
bevolking	  van	  deze	  kleine	  stad	  	  snel	  toenam.	  
	  
In	  bevolkingsregisters	  uit	  die	  tijd	  vindt	  men	  allerlei	  gegevens	  over	  gezinssamenstelling,	  werk	  
en	  woon	  situaties	  en	  	  geloofszaken	  en	  nog	  veel	  meer	  informatie	  voor	  wie	  geïnteresseerd	  is	  
in	  het	  verhaal	  van	  zijn	  voorouders	  of	  voor	  iedereen	  die	  	  een	  passie	  heeft	  voor	  het	  verleden	  
of	  voor	  wie	  belangstelling	  heeft	  in	  	  stamboomonderzoek.	  Of	  misschien	  wel	  voor	  iedereen	  die	  	  
gewoon	  nieuwsgierig	  is	  	  naar	  wat	  er	  zoal	  allemaal	  in	  een	  archief	  te	  vinden	  en	  te	  doen	  is.	  
Andrea	  Peeters	  	  is	  archivaris	  bij	  het	  RHCL.	  Zij	  is	  de	  projectleiders	  namens	  het	  RHCL.	  	  “	  Wij	  
willen	  dit	  project	  met	  liefst	  zoveel	  mogelijk	  ‘	  handen’	  gaan	  uitvoeren.	  Daarvoor	  zoeken	  we	  
geïnteresseerde	  vrijwilligers	  die	  thuis	  achter	  hun	  eigen	  computer,	  op	  een	  tijdstip	  dat	  het	  hun	  
uitkomt	  een	  steentje	  willen	  bijdragen	  aan	  dit	  interessante	  plan.	  Iedereen	  kan	  meedoen.	  
Ervaring	  is	  niet	  nodig,	  alleen	  een	  passie	  voor	  het	  verleden!”	  	  	  
	  
En	  zo	  simpel	  is	  het:	  de	  werkzaamheden	  bestaan	  uit	  het	  overtypen	  van	  de	  informatie	  uit	  de	  
bevolkingsregisters	  van	  Maastricht.	  Al	  doende	  ontvouwt	  zich	  een	  boeiend	  beeld	  van	  
historisch	  Maastricht	  van	  1890	  –	  1920.	  Andrea	  Peeters:	  “U	  wordt	  niet	  in	  het	  diepe	  gegooid;	  
er	  is	  een	  forum	  waar	  u	  terecht	  kunt	  met	  al	  uw	  vragen	  maar	  ook	  de	  medewerkers	  van	  het	  
RHCL	  helpen	  u	  heel	  graag.”	  	  Iedereen	  kan	  bijdragen!	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  kijk	  op	  de	  website	  Vele	  Handen.nl	  
 


