
Amsterdam, 12 oktober 2011 

 

VeleHanden.nl en Militieregisters.nl gaan online! 
Lancering van twee websites voor crowdsourcing op 3 november 2011 
 

   

 
VeleHanden.nl biedt iedereen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze gedigitaliseerde 
archiefstukken online doorzoekbaar en toegankelijk te maken. Ervaring is niet nodig, wel passie 
voor het verleden. Door deze vorm van crowdsourcing komen meer archieven snel online, en 
zijn ze 24 uur per dag voor onderzoek beschikbaar, wereldwijd. 
 
De eerste archieven die door 16 Nederlandse archiefinstellingen op VeleHanden worden aangeboden 
zijn de Militieregisters: registers met de administratie van alle dienstplichtige mannen van 1814 tot en 
met 1941. Hierin zijn bijna ieders voorouders terug te vinden. Vanaf 3 november kan op 
Militieregisters.nl gezocht worden op naam, geboortedatum en/of geboorteplaats.  
 
Twee nieuwe websites: één om middels crowdsourcing samen resultaten te maken, de ander om 
snel en eenvoudig in de resultaten te zoeken.  
 
Deze websites zijn het resultaat van het project Vele Handen maken licht werk. Open archieven door 
crowdsourcing. Dit project is een initiatief van Stadsarchief Amsterdam en mede tot stand gekomen met 
steun van de Mondriaan Stichting en het VSBfonds.  
 
Onderzoekers uit binnen- en buitenland volgen het project met grote belangstelling, en studenten van 
de Hogeschool Arnhem-Nijmegen ontwikkelen speciaal op VeleHanden.nl toegespitste community-
toepassingen.  
 
De afgelopen maanden is VeleHanden.nl intensief getest door een groot vrijwilligerspanel. Niet alleen 
mensen uit Nederland, maar ook uit Engeland, Canada en Australië. Korte tijd later zijn nu al meer dan 
53.000 scans geïndexeerd, en bevat de database op Militieregisters meer dan 150.000 doorzoekbare 
namen.  
 
Gezien deze veelbelovende voorbereidingen zijn de deelnemende archieven ervan overtuigd dat 
VeleHanden.nl een groot succes wordt. Crowdsourcing is de toekomst voor de culturele sector 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Op www.velehanden.nl is een uitgebreide persmap 
beschikbaar met daarin: 
 
• beeldmateriaal op hoge resolutie 
• toelichtende teksten bij het project  
• Verschenen publicaties over VeleHanden 
• programma lancering VeleHanden.nl en 
Militieregisters.nl op 3 november 2011 
 

Voor meer informatie en voor interviewverzoeken 
neemt u contact op met: 
• Annemarie Lavèn (projectsecretaris)    
pers@velehanden.nl | 06 29 37 70 41 
• Ellen Fleurbaay (projectleider) 
pers@velehanden.nl | 020 25 11 700 

 

 

 


