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Instructie en voorbeelden bij Het Vrije Volk  

Versie 6 november 2017 

 

 

DOEL VAN HET PROJECT:  

• De foto’s beschrijven ten behoeve van de vindbaarheid op de Beeldbank Amsterdam.  

• Door het invoeren van de fotografen kunnen ook de rechten per foto worden geregeld.  

 

ALGEMENE INSTRUCTIES: 

• Het beschrijven van de foto’s gebeurt in vijf stappen en een zesde stap om mee af te ronden.  

Per stap wordt gevraagd naar een specifiek aspect van de foto te kijken. 

• Hoofdletters worden alleen gebruikt bij eigennamen en aan het begin van de beschrijving. 

• U kunt op ieder moment terug naar een van de vorige stappen om aanpassingen aan uw invoer te doen. Pas bij 

de laatste stap wordt alle invoer bij de foto opgeslagen. 

• Door de knop tussentijds opslaan te gebruiken, bewaart u uw gegevens.  

• Elke foto wordt eenmaal beschreven en gecontroleerd. Een controleur mag beschrijvingen wijzigen of aanvullen.  

• Klik op de knop te moeilijk als u geen informatie kunt invoeren bij de foto, of als u niet weet hoe u de foto moet 

beschrijven. De foto gaat dan naar een andere invoerder. Als een scan vijf keer als ‘te moeilijk’ is aangemerkt, 

wordt deze aan een controleur gegeven. 

• Klik op de knop opmerkelijk als u iets bijzonders ziet op de foto. Dit kan een inhoudelijk bericht aan de 

controleur zijn, of een opmerking over het beeld zelf. Op een melding via opmerkelijk wordt niet gereageerd. 

• Klik op de knop onbruikbaar als de scan geen te beschrijven foto bevat. Voor alle andere gevallen (zoals een foto 

waar u de beschrijving niet van weet) kiest u te moeilijk. 

• De achterkant van de foto kan worden opgeroepen als hulpmiddel. Hierop staat vaak informatie die nuttig is bij 

het invoeren van één of meerdere stappen. Door op het pijltje naar rechts in de viewer te klikken, wordt de scan 

van de achterkant getoond. U kunt op elk moment wisselen tussen de voor- en de achterkant van de foto. 
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INSTRUCTIE PER STAP: 

 

 

1. Waar is deze foto genomen? 

Kunt u een adres lokaliseren? Kies dan uit de lijst de juiste straatnaam en selecteer deze door op de straatnaam 

te klikken. Het huisnummer of de huisnummerreeks vult u zelf in. Huisnummers bestaan alleen uit cijfers, dus 

toevoegingen worden niet ingevuld.  

Ook huizen die gedeeltelijk op de foto staan, worden ingevoerd. 

Huisnummerreeksen worden altijd oplopend ingevoerd, ook als de nummering op de foto van rechts naar links 

loopt. In dat laatste geval vinkt u het vakje bij v.r.n.l. aan. 

 

2. Ziet u bekende gebouwen?  

Als op de foto een gebouw met een eigennaam staat, kunt u deze hier invoeren. Kies daarvoor de juiste naam uit 

de lijst. 

Staat de naam niet in de lijst, voer deze dan zelf in nadat u heeft geklikt op ‘gebouw staat niet in de lijst’. 

 

3. Wie is de fotograaf en/of het fotobureau? 

Selecteer uit de lijst de juiste fotograaf of het juiste fotobureau met behulp van de gegevens op de achterzijde 

van de foto. Let op: álle namen op de foto en in de stempels die u ziet, moeten worden ingevoerd.  

Staat een naam niet in de lijst, voer deze dan zelf in nadat u heeft geklikt op ‘fotograaf staat niet in de lijst’.  

Staat er geen fotograaf of fotobureau vermeld, kies dan ‘Onbekend’ uit de lijst. 

 

4. Wanneer is de foto gemaakt? 

Vul de juiste datum in met behulp van de gegevens achter op de foto. Dit mag ook een gedeelte van een datum 

zijn, zoals alleen een jaartal. Kunt u de foto niet dateren, laat dit veld dan leeg. 

 

5. Welke beschrijving zou u de foto geven? 

De beschrijving wordt getoond bij de foto in de Beeldbank en moet zo goed mogelijk aangeven waar de foto over 

gaat. Bij deze stap ontstaat verdubbeling met invoer uit eerdere stappen. Gebruik hiervoor als leidraad: 

gebeurtenis met locatie. Een beschrijving bestaat uit maximaal 60 woorden.  

De beschrijving begint met een hoofdletter, maar wordt niet afgesloten met een punt. 

 

Afronden 

Hier ziet u uw invoer van de verschillende stappen ter controle.  

Klik op de cijfers van een van de stappen als u termen wilt toevoegen of verwijderen. 

Klik op ‘afronden’ om alles op te slaan. U krijgt dan een nieuwe foto om te beschrijven. 
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STAP VOOR STAP VOORBEELDEN: 

 

1. Waar is deze foto genomen? 
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Bij deze stap gaat het om geografische locaties, meestal straatnamen of adressen.  

Kies, indien mogelijk, de juiste locatie uit de lijst. Hier: Oosterpark. 

 

Klik op het pijltje naar rechts rechtsonder in beeld om de achterkant van de foto te zien. Soms vindt u daar 

meer informatie over de foto.  

 

Het is mogelijk meerdere locaties in te voeren met behulp van de knop ‘voeg nog een toe’. Uw eerdere 

invoer verschijnt dan in de rechterkolom van het scherm.  

 

2. Ziet u bekende gebouwen?  

Bij deze stap gaat het om gebouwen met een eigennaam. Kies, indien mogelijk, de juiste naam uit de lijst of voeg 

hem zelf toe.  

In dit voorbeeld is er geen gebouw te zien, dus bij deze stap wordt niets ingevoerd.  

 

3. Wie is de fotograaf en/of het fotobureau? 

In deze stap vragen we álle namen van fotografen en fotobureaus over te nemen.  

Raadpleeg hiervoor altijd de achterkant van de foto.  

Bij twijfel over de in te voeren gegevens, maak vooral een melding via opmerkelijk of het forum! 

 

 

 

In dit voorbeeld is de invoer: 

Wouter Sterk 

De Arbeiderspers 



 5 

De namen van fotobureaus en fotografen komen in alle vormen (stempels of geschreven) en maten voor. 

Hieronder een aantal voorbeelden die de variatie en moeilijkheid aangeven:  

 

 

De Arbeiderspers 

Dienst Publieke Werken [omgekeerde stempel] 

 

 

 

De Arbeiderspers 

R. Mens [geschreven in de stempel] 
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De Arbeiderspers 

Griek [los op de achterkant geschreven] 

 

 

De Arbeiderspers 

Internationaal Illustratie Bureau Vogt & Peets [heel licht ovaal stempel] 
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De Arbeiderspers 

Het Vrije Volk [stempel onder de stempel] 

Bram Wisman [in het stempel van Het Vrije Volk] 

 

 

De Arbeiderspers 

Wim Bont  [in het stempel van De Arbeiderspers] 

 

 

De Arbeiderspers 

Ben Merk  [eigen stempel] 
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Onbekend [er is geen enkel stempel of geen enkele naam te herkennen]  

 



 9 

 

4. Wanneer is de foto gemaakt? 

 

Voer hier de datum van de foto in. Dit kan ook een deel van een datum zijn, bijvoorbeeld alleen een jaartal.  

In dit geval: 28-2-1964 

Is de foto niet te dateren, laat dan deze stap leeg. 

 

5. Welke beschrijving zou u de foto geven? 

Hier kan een wat uitgebreidere beschrijving van de foto worden gegeven in maximaal 60 woorden.  

In dit voorbeeld:  

Moeders met kinderwagens wandelen langs het beeld De Bokkenrijder van Gerrit Bolhuis in het Oosterpark 

 

 

Afronden 

Hier kunt u uw invoer controleren en eventueel terug gaan naar een eerdere stap om invoer aan te passen. Als u 

tevreden bent, klikt u op de knop ‘afronden’. De invoer wordt dan voorgelegd aan een controleur.  


