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Door de enthousiaste inzet van ruim 1600 vrijwilligers zijn 326.437 archiefstukken 

online doorzoekbaar en toegankelijk gemaakt. In slechts anderhalf jaar tijd heeft de 

crowd de scans van militieregisters tweemaal ingevoerd en gecontroleerd op de 

crowdsourcingwebsite VeleHanden.   

Iedereen kan meedoen 
VeleHanden is een website waar iedereen kan meehelpen met het online toegankelijk maken 

van historische documenten. Veel archieven en musea hebben delen van hun collectie 

gedigitaliseerd. Om die documenten te kunnen doorzoeken op Internet moet er ook een index 

worden gemaakt op de inhoud van al die scans. Een enorme hoeveelheid werk waar de 

vrijwilligers op VeleHanden zich met veel enthousiasme voor inzetten. Enkele 

‘invoerjunkies’ hebben al bijna 20.000 scans op hun naam staan.  

Dienstplichtige mannen 
Het eerste project op VeleHanden ‘Militieregisters’, dat op 20 juni 2011 van start ging, is nu 

voltooid. In deze registers is de administratie van alle dienstplichtige mannen van 1814 tot en 

met 1941 bijgehouden. Een unieke genealogische bron omdat dit soort registers zelden 

geïndexeerd zijn. In totaal hebben vrijwilligers op VeleHanden 1.639.064 personen aan de 

index toegevoegd.  

Succes met crowdsourcing  

Het succes van VeleHanden blijkt vooral uit het grote enthousiasme waarmee de vrijwilligers 

meewerken. Maar ook steeds meer erfgoedinstellingen zien crowdsourcing als toekomst voor 

de culturele sector en bieden hun collecties op de website aan. Waar de vrijwilligers dankbaar 

gebruik van maken: het aantal deelnemers die archieven ontsluiten groeit dagelijks!  

Groei 
VeleHanden is een gezamenlijk initiatief van Picturae en het Stadsarchief van Amsterdam. 

Voor het project Militieregisters stelde het archief samen met 15 andere archiefinstellingen 

hun registers beschikbaar. Ook andere culturele instellingen zoals het Regionaal Archief 

Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten ontsluiten hun collecties via de 

crowdsourcingwebsite. In 2012 won VeleHanden de Geschiedenis Online Prijs en werd 

daarmee de Beste Historische Website van 2011.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Op www.velehanden.nl is een uitgebreide persmap beschikbaar.  

Voor meer informatie over het project en voor interviewverzoeken neemt u contact op met:  

- Pieter Woltjer (projectleider VeleHanden)  

 pers@velehanden.nl | 06-28128645 
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