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Kijk je Rijk! 

Archief Eemland wil samen met publiek videocollectie Omroep Amersfoort beschrijven 

Archief Eemland roept belangstellenden op mee te helpen aan de ontsluiting 
van de collectie van Omroep Amersfoort. Vanaf 18 juni kunnen 1700 
videofragmenten worden beschreven via het landelijke crowdsourcing website 
VeleHanden onder de naamKijk je Rijk! Het project is een uniek VeleHanden 
project omdat er voor het eerst videomateriaal gecrowdsourced wordt. Na 
afronding van dit project, zijn de fragmenten te zien op de website van Archief 
Eemland. 

Het archief materiaal van Omroep Amersfoort is in augustus 2011overgedragen aan 

Archief Eemland. De collectie bestaat uit meer dan 3000 banden uit de jaren 1985 - 2011 

en bevat 4.500 uren beeldmateriaal. Tezamen schetsen de beelden bijzondere momenten 

in de stad maar ook het dagelijks leven is in beeld. Inmiddels zijn 200 banden met 

daarop 1700 fragmenten, gedigitaliseerd. Dit kon gerealiseerd worden mede dankzij een 

gift van Stichting Waterlijn uit Amersfoort. Deze 1700 verschillende opnamen wachten nu 

op een verdere beschrijving. Dit is een tijdrovende klus waarvoor het archief graag de 

hulp inroept van de inwoners van de stad en andere geïnteresseerden. Gezamenlijk kan 

het werk sneller geklaard worden. 

 
Een impressiebeeld uit de videocollectie Omroep Amersfoort 

Help ons mee! 

Naast de videocollectie beschikken we over een Excel database met inhoudelijke 

informatie over de fragmenten. U kunt ons helpen om de begin- en eindtijden van de 
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videofragmenten aan te geven en vervolgens de informatie uit de database aan de 

videofragmenten te koppelen. Elk videofragment wordt door twee verschillende 

vrijwilligers van begin- en eindtijden voorzien. Vervolgens wordt nog een controleslag 

gemaakt. We roepen iedereen op om mee te doen aan ons project. Ook voor de 

controleslag zoeken we vrijwilligers die affiniteit hebben met het lokale nieuws en de 

geschiedenis van de stad Amersfoort. 

Collectie omroep Amersfoort opgehaald. Bron: RTV Utrecht. 

Beloning 

Naast een bijdrage leveren aan de ontsluiting van dit bijzondere archief ontvangt 

iedereen die meedoet, per beschreven video een punt. Met deze punten kunt u sparen 

voor prijzen zoals een iPad-rondleiding door de stad of de DVD Mijn Stad Amersfoort. 

Vanaf 18 juni kunt u meer informatie vinden op de website van VeleHanden, project Kijk 

je Rijk! 

Wat is VeleHanden.nl? 

VeleHanden.nl is een website voor crowdsourcing. VeleHanden.nl biedt iedereen de 

mogelijkheid om op eenvoudige wijze gedigitaliseerde archiefstukken en filmmaterialen 

online doorzoekbaar en toegankelijk te maken. 

Ervaring is niet nodig, wel passie voor het verleden. Door deze vorm van crowdsourcing 

komen meer archieven en collecties snel online, en zijn ze 24 uur per dag voor 

onderzoek beschikbaar, wereldwijd. 

 


