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Instructie invoer contactalbums Cas Oorthuys 
 
Versie 3 augustus 2018 
 

Kies een voorkeur 
 
Bedankt dat u medewerking wilt verlenen aan dit bijzondere project! 
Maak voordat u begint met het invoeren van contactalbumbladen een keuze uit de voorkeuren en sla 
dit op. De voorkeuren zijn verdeeld in drie groepen: Onderwerp, Locatie en Bedrijf. Deze groepen 
zijn de hoofdonderwerpen in het fotoarchief van Cas Oorthuys. Ook de namen van voorkeuren 
volgen de oorspronkelijke indeling van het archief. Ze zijn vrijwel identiek aan de titels die Cas 
Oorthuys aan zijn contactalbums heeft gegeven. Iedere voorkeur bevat een of meer complete 
contactalbums. 
 
LET OP: bij het aanvinken van meerdere voorkeuren zal het aantal beschikbare scans vermeerderen. 
Dit is het geval als u voorkeuren kiest binnen één groep, maar ook als u een keuze maakt uit 
verschillende groepen. 
 
Voorbeeld: u kiest in Onderwerp de voorkeur bouwnijverheid (278). Vervolgens vinkt u in Locatie 
Den Haag (94) aan. U krijgt dan 392 beschikbare scans: alle scans uit album(s) bouwnijverheid 
alsmede alle scans uit album(s) Den Haag.  
 
Dit wijkt af van andere projecten op VeleHanden, waar het aantal scans na aanvinken van meerdere 
voorkeuren wel wordt verkleind. Bij Captions for Cas is het aan raden niet te kiezen voor meerdere 
uiteenlopende voorkeuren. 
 
 

Invoer in stappen 
 
Een contactalbumblad wordt in 5 stappen ingevoerd. In stap 1 worden inventarisnummer en 
opschriften overgenomen. In stap 2 worden de locaties ingevoerd en in stap 3 wordt het albumblad 
inhoudelijk beschreven met de velden opnamedatum, trefwoord en naam.  
 
Bij de eerste 3 stappen is uitgangspunt dat het contactalbumblad een samenhangend geheel is. Een 
albumblad bevat vaak contactafdrukken van één filmrol en heeft daardoor veelal hetzelfde 
onderwerp. In sommige gevallen kan het nodig zijn om bij een of meer contactafdrukken een 
toelichting te geven. Bijvoorbeeld omdat een albumblad toch meerdere onderwerpen heeft of voor 
een goed begrip van de omschrijving. Bij stap 4 kan daarom een specificatie bij de contactafdruk(ken) 
worden gegeven. Stap 5 is voor controle en afronding. 
 
Tussen de stappen kunt u tijdelijk stoppen met invoeren via de knop Tussentijds bewaren. De 
ingevoerde gegevens blijven 24 uur bewaard. Als u niet verder gaat met invoeren wordt het 
contactalbumblad na 24 uur weer vrijgegeven voor andere invoerders.   
 
Bij het invoeren kunt u gebruik maken van de volgende hulpmiddelen: 
 

- Werktitel: vaak gelijk aan de naam van de voorkeur en de oorspronkelijke titel van een 
contactalbum. 

- Opschrift: handgeschreven aantekeningen op het contactalbumblad. Deze zijn waardevol 
omdat ze zijn geschreven door Cas Oorthuys of een assistent. 

- Gedrukte tekst: kan helpen bij het dateren (zie verderop). 
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Toelichting invoer van velden 
 

Stap 1: Annotatie 
Inventarisnummer 
Opschrift 
Gedrukte tekst 
 

Inventarisnummer  
Inventarisnummer is een verplicht veld. Voer het nummer in dat is ingevuld in het vakje links of 
rechts bovenaan het contactalbumblad. In dit voorbeeld: 0854. Voer het nummer in zonder spaties.  
 

 
 
 
Albumbladen met contactafdrukken in kleur hebben een inventarisnummer dat begint met letter K, 
gevolgd door een nummer. Neem zowel de letter als het nummer over. In dit voorbeeld: K51129 
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Opschrift 
Voer handgeschreven opschriften in die op het contactalbumblad staan. Het nummer in het vakje 
links of rechts bovenaan valt hier niet onder. Dit wordt ingevoerd in het veld Inventarisnummer. 
 
Opschriften worden letterlijk ingevoerd, inclusief schrijffouten en afkortingen. Als (delen van) 
woorden onleesbaar zijn, wordt dit vervangen door drie puntjes tussen vierkante haken: […].  
Voorbeeld: ogen voor Rietveld […] - zijn deze al in […]boek? 
 
Op een contactalbumblad kunnen meerdere opschriften staan. De afzonderlijke opschriften worden 
van elkaar gescheiden door ; (puntkomma). Werk van linksboven naar rechtsonder. 
 
Opschrift is een verplicht veld. Als er geen opschriften op een contactalbumblad staan wordt 
ingevoerd: #### 
 
 

Gedrukte tekst 
Voer gedrukte tekst in die op het contactalbumblad staat. Op veel albumbladen staat links of rechts 
onderaan gedrukte tekst met naam en adres van Cas Oorthuys. Deze vermeldingen zijn een 
hulpmiddel bij het dateren van albumbladen.  
 
De albumbladen hebben meestal de volgende gedrukte tekst: 
 
Foto: Cas Oorthuys, Amstel 3, Amsterdam-C, tel. 44689 
Gebruikt in de periode 1940-1960  
 
Foto: Cas Oorthuys, [doorgestreept], Amsterdam-C, tel. 244689 
Gebruikt in de periode 1961-1975  
 
Foto: Cas Oorthuys, Amsterdam Prinsengracht 925, telefoon 244689 
Gebruikt in de periode 1961-1975  
 
Aanvullingen, gevonden varianten: 

Foto: Cas Oorthuys, Amsterdam 

Foto: Cas Oorthuys, Amsterdam [rode tekst:] Prinsengracht 925, telefoon 244689 
 

Kies voor een van deze vermeldingen een waarde uit de lijst. Overige tekst invoeren bij [Niet in de lijst, 

voeg toe…] 

 
In het volgende voorbeeld staan op diverse plaatsen van het contactalbumblad opschriften en 
gedrukte tekst. Dit wordt als volgt ingevoerd in de velden Opschrift en Gedrukte tekst. 
 
Opschrift: 
omgeving Hoorn zie ook: 6882; Hindeloopen 7-R; Brocades 
 
Gedrukte tekst: 
Foto: Cas Oorthuys, [doorgestreept], Amsterdam-C, tel. 244689 
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Stap 2: Locatie 
Land 
Provincie/regio 
Plaatsnaam 
Wijk 
Straat 
 
Voer locaties in waar de foto’s zijn gemaakt. Het is mogelijk dat op het contactalbumblad meerdere 

landen, regio's, plaatsen, wijken en/of straten in beeld zijn gebracht.  

Bij stap 4 Bijzonderheden kan per contactafdruk een specificatie van locaties worden ingevoerd.   

 

Land 
Voer het land in waar de foto’s zijn gemaakt. Kies bij voorkeur een waarde uit de lijst. Als een land 

niet in de lijst staat, kan het worden ingevoerd nadat u heeft geklikt op [Niet in de lijst, voeg toe…]  

Denk bijvoorbeeld aan: 
Nederland 

Joegoslavië 

Verenigd Koninkrijk 

 

Bijzonderheden: 

- Als een foto in Nederland is gemaakt, wordt dit ook ingevoerd. 

- Voer niet Groot-Brittannië in, maar Verenigd Koninkrijk. 
- Bij Duitsland wordt in de periode 1949-10-07 tot 1990-10-03 onderscheid gemaakt tussen 

Oost-Duitsland (DDR) en West-Duitsland (BRD).  
 
 

Provincie/regio 
Voer de provincie/regio in waar de foto’s zijn gemaakt. Kies bij voorkeur een waarde uit de lijst. Als 

een provincie/regio niet in de lijst staat, kan deze worden ingevoerd nadat u heeft geklikt op [Niet in 

de lijst, voeg toe…] 

Denk bijvoorbeeld aan: 
Texel 
Zuid-Holland 

Noordoostpolder 

 

Bijzonderheden: 

- Namen van eilanden worden ook ingevoerd in dit veld.  
- Namen van rivieren, zeeën, landgoederen e.d. worden ingevoerd in het veld Naam. 

 
 

Plaatsnaam 
Voer stad of dorp in waar de foto’s zijn gemaakt. Kies bij voorkeur een waarde uit de lijst. Als een 
plaatsnaam niet in de lijst staat, kan deze worden ingevoerd nadat u heeft geklikt op [Niet in de lijst, 
voeg toe…] 

 
Denk bijvoorbeeld aan: 
Rotterdam 
West-Berlijn 
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Wijk 
Voer de wijk of buurt in waar de foto’s zijn gemaakt. Kies bij voorkeur een waarde uit de lijst. Als een 
wijk niet in de lijst staat, kan deze worden ingevoerd nadat u heeft geklikt op [Niet in de lijst, voeg 
toe…] 

 
Denk bijvoorbeeld aan: 
Jordaan 
East End 
Oud-West 
 
 
Straat 
Voer de straatnaam in waar de foto’s zijn gemaakt. Kies bij voorkeur een waarde uit de lijst. Als een 
straat niet in de lijst staat, kan deze worden ingevoerd nadat u heeft geklikt op [Niet in de lijst, voeg 
toe…] 

 
Denk bijvoorbeeld aan: 
2e Boerhaavestraat 
Jalan Braga 
Plaza Mayor 
 
 
Bijzonderheden: 

- Voer de woorden straat, laan, weg etc. voluit in. Gebruik dus geen afkortingen als ln. of str. 
 
 

Stap 3: Omschrijving 
Opnamedatum op/vanaf 
Opnamedatum t/m 
Trefwoord 
Naam 
 

Opnamedatum op/vanaf 
Voer de datum in waarop de foto’s zijn gemaakt. Dit kan de precieze datum of begindatum van een 
periode zijn. Bij datum niet bekend: veld leeg laten.   
 
 

Opnamedatum t/m 
Voer de einddatum in van een periode waarin de foto’s zijn gemaakt. Bij datum niet bekend: veld 
leeg laten.  
 
Voorbeelden van de velden Opnamedatum: 
 
1) Opname op 10 mei 1968 
  

Voer in: 
Opnamedatum op/vanaf: 10-5-1968 
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2) Opname in april 1972 
 
 Voer in: 

Opnamedatum op/vanaf: 1-4-1972 
Opnamedatum t/m: 30-4-1972 

 
3) Opname in 1955 
 
 Voer in: 

Opnamedatum op/vanaf: 1-1-1955 
Opnamedatum t/m: 31-12-1955 

 
4) Opname tussen 1960 en 1965 
 
 Voer in: 

Opnamedatum op/vanaf: 1-1-1960 
Opnamedatum t/m: 31-12-1965 

 
5) Opname in de jaren 50 
 
 Voer in: 

Opnamedatum op/vanaf: 1-1-1950 
Opnamedatum t/m: 31-12-1959 

 
 

Trefwoord 
Kies bij voorkeur een waarde uit de lijst. Als een trefwoord niet in de lijst staat, kan deze worden 
ingevoerd nadat u heeft geklikt op [Niet in de lijst, voeg toe…]   
 
Trefwoorden gaan over de essentie van de afbeelding. Dit houdt in dat alleen trefwoorden worden 
toegekend aan onderwerpen, voorwerpen en handelingen die prominent in het beeld zijn gebracht. 
Er wordt gekozen voor de meest specifieke term.  
 
Trefwoorden worden ingevuld als enkelvoudige term zonder hoofdletters. Vul in dit veld geen 
eigennamen in. Hiervoor wordt het veld Naam gebruikt. 
 
Voer minimaal één en maximaal tien trefwoorden in. 
 
Bij het volgende contactalbumblad met de werktitel Amsterdam kunnen bijvoorbeeld de volgende 
trefwoorden worden toegekend:  
 
poppenkast 
terras 
publiek 
plein 
standbeeld 
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Naam 
Kies bij voorkeur een waarde uit de lijst. Als een naam niet in de lijst staat, kan deze worden 
ingevoerd nadat u heeft geklikt op [Niet in de lijst, voeg toe…]   
 
Bij dit veld gaat het om eigennamen, zoals persoonsnamen en namen van gebeurtenissen, 
organisaties, gezelschappen, bouwwerken, voertuigen, producten e.d. 
Het is geen voorwaarde dat de desbetreffende personen, gebeurtenissen e.d. op de foto staan.  
Bijvoorbeeld een foto van een gebouw dat is ontworpen door architect Gerrit Rietveld, maar waar 
Rietveld zelf niet op staat. In dat geval wordt in het veld Naam toch ingevoerd: Rietveld, Gerrit. 
  
Geografische namen waarvoor geen geschikte velden zijn, worden ook ingevoerd in het veld Naam. 
Het gaat om namen van rivieren, meren, zeeën, natuurgebieden e.d. 
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Termen in het veld Namen beginnen doorgaans met een hoofdletter. 
 
Bijzonderheden bij persoonsnamen: 
 
- Voor- en achternamen worden voluit ingevoerd. Als alleen initialen bekend zijn, worden die 

ingevuld. Volgorde is: [achternaam], [voornaam of initialen] [evt. tussenvoegsel] 
 
 Voorbeelden:  
 Wiel, Andrea van der 
 Jongeneel, S.H. 
 
- Personen met een pseudoniem worden ingevoerd met hun echte naam én met het 

pseudoniem.  
 

Voorbeeld: 
Lucebert 
en 
Swaanswijk, Lubertus Jacobus 

 
- Personen die bekend zijn met verschillende functies of hoedanigheden, krijgen daarvan een 

toevoeging zoals het was ten tijde van de foto. 
 

Voorbeeld: 
 Beatrix (prinses) 
 of 
 Beatrix (koningin) 
 
Bijzonderheden bij andere eigennamen: 
 
- Van organisaties, gebouwen, gebeurtenissen e.d. wordt de naam ingevoerd waaronder deze 

algemeen bekend zijn. 
Voorbeeld: 
Paleis op de Dam 
 

- Lidwoorden worden ingevoerd als deze onderdeel zijn van de naam.  
Voorbeeld: 
The Beatles 
 

- Voer namen in zonder afkortingen.  
Voorbeeld:  
niet Ver. van Waterbouwers, maar Vereniging van Waterbouwers. 

 
- Organisaties worden ingevoerd met volledige naam en afkorting tussen haken. 

In de lijst met waarden staan organisaties twee keer vermeld: één keer met eerst de 
volledige naam en één keer met eerst de afkorting. 
 
Voorbeeld: 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 
en 
KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) 
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Kies bij voorkeur de vermelding met eerst de volledige naam. Als een organisatie niet in de 
lijst staat en wordt toegevoegd, wordt eerst de volledige naam ingevoerd, gevolgd door de 
afkorting tussen haken. 
 

- Organisaties die veel bekender zijn onder de afkorting of acroniem, kunnen met die naam 
worden ingevoerd. Punten in de afkorting worden weggelaten. 
Voorbeelden: 
PTT 
VPRO 

 
- Als niet algemeen bekend is waar een naam voor staat, kan een toevoeging tussen haken 

worden ingevoerd. 
Voorbeelden: 

 Buitenlust (café) 
 Veritas (studentenvereniging) 
 
 

Stap 4: Bijzonderheden 
Specificatie 
 
Bij de eerste 3 stappen is uitgangspunt dat het contactalbumblad een samenhangend geheel is. Een 
albumblad bevat vaak contactafdrukken van één filmrol en heeft daardoor veelal hetzelfde 
onderwerp.  
 
In sommige gevallen kan het nodig zijn om bij een of meer contactafdrukken een toelichting te 
geven. Bijvoorbeeld omdat een albumblad toch meerdere onderwerpen heeft of voor een goed 
begrip van de omschrijving. In stap 4 kan per contactafdruk een specificatie worden gegeven.   
Vermeld het nummer dat onder de afdruk staat en geef daarbij een toelichting. 

 

In het onderstaande voorbeeld: 

1: Amstel met water en aan overkant bejaardentehuis Amstelhof, later Hermitage. 
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Als de specificatie meerdere contactafdrukken betreft, wordt dit ingevoerd zoals in het onderstaande 

voorbeeld: 

10 t/m 12: Leidseplein, City theater van architect Jan Wils, met aankondiging speelfilm 'Het dagboek 

van Anne Frank’. 
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Bij contactafdrukken van kleinbeeldfilm wordt het nummer vermeld dat op de film zelf onder de 

contactafdruk staat. In het onderstaande voorbeeld: 

15: Coolsingel in Rotterdam. Op de achtergrond de Bijenkorf van architect Marcel Breuer. 

 

 

 

De specificatie die in stap 4 kan worden ingevoerd, moet van algemene aard zijn. Voor opmerkingen 

die meer persoonlijk zijn kunt u klikken op de knop Opmerkelijk! 

 

Als een scan van een contactalbumblad niet kan worden beschreven, bijvoorbeeld omdat het blad 

geen contactafdrukken bevat, kunt u klikken op de knop Onbruikbaar 

 

Het is mogelijk dat u begint aan de invoer van een contactalbumblad en merkt dat u te weinig kennis 

heeft voor het maken van een goede beschrijving. In dat geval kunt u klikken op de knop Te moeilijk.  

U krijgt dan een andere scan aangeboden. 
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Bronnen: 

Bronnenpagina algemeen: 

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/vele-handen-bronnen-pagina/ 

Bronnenpagina, pdf inspiratiedata: 

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/wp-

content/uploads/2018/05/CAS_VH_inspiratiedata_20180430.pdf 

Bronnenpagina, pdf afkortingen: 

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/wp-content/uploads/2018/05/CAS-Afkortingen-contacten-

op-alfabet-20180514.pdf 

Meer informatie over de fotograaf: 
Projectpagina Cas Oorthuys - Nederlands Fotomuseum 
https://www.nederlandsfotomuseum.nl/digitalisering-cas-oorthuys/ 

Fotografendossier Cas Oorthuys - Nederlands Fotomuseum 
http://collectie.nederlandsfotomuseum.nl/nl/de-fotografen/weergave/record?id=4afd7a72-d4bb-
104e-7755-0bd19e21e9b1 

Cas Oorthuys in de beeldbank - Nederlands Fotomuseum 
http://collectie.nederlandsfotomuseum.nl/nl/zoeken-in-de-
collectie?f_fotograaf_naam%5B0%5D=Oorthuys%2C+Cas 

Biografie van Cas Oorthuys - Scherptediepte (Bron: Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 22 (oktober 1993): 
http://journal.scherptediepte.eu/cgi/t/text/text-
idx?c=scherpte;sid=11392672f4a8d1ca4c124b963041c3e7;view=text;idno=m1022f02nl;rgn=main;lan
g=en 

Biografie van Cas Oorthuys - Biografisch Woordenboek van Nederland 5 (Den Haag 2002): 
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/oorthuijs 

Cas Oorthuys in RKD Artist 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/60654  
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