
Instructie invoer 

Met dit project willen we graag een grote database met beschrijvingen van de foto’s opbouwen. We 

hebben hiernaast nu de kans om de bestaande gegevens te verrijken door de informatie 

gestructureerd en eenduidig te vangen.  

Het uitgangspunt is om de basale set informatie op de kaarten over te nemen. Daarnaast is het 

handig als de extra informatie die soms in de beschrijvingen staan (zoals plaatsen en personen) ook 

apart opgeschreven wordt.  Hier volgen de instructies per veld. 

Onderwerp: Elke gebeurtenis heeft in dit kaartsysteem minstens één, maar soms meerdere 

onderwerpen.  Deze onderwerpen staan linksboven op de kaart. Als deze er niet staat dan is het een 

scan van de achterkant van een kaart. In principe zijn alle onderwerpen al vooraf ingevuld. Mocht het 

ingevoerde onderwerp afwijken van het onderwerp wat op de kaart staat (bijvoorbeeld als een kaart 

‘aanbieden’ onder ‘aankomst’ staat’) dan kunt u dat aangeven via de knop ‘opmerkelijk’.  

Negatiefnummer: Een gebeurtenis bestond vaak uit een strook van ongeveer 6 foto’s. De stroken van 

een dag fotograferen kwamen bij elkaar in een sheet, en deze sheet kreeg een nummer. De letters 

zijn coderingen voor wat voor soort negatief het is. Een “A” is een rolfilm, een “AC” is kleurenrolfilm, 

een “B” is een vlakfilm, een “K” is een kleinbeeld negatief (35mm), een “C” verwijst naar een 

glasnegatief die in kleur werd afgedrukt en als een nummer geen letter heeft dan is het een 

glasnegatief. Het is van groot belang dat deze letters worden opgeschreven. Dit kan met een spatie 

ná het negatiefnummer (bijvoorbeeld “12345 K”). LET OP: De punt achter een letter hoeft niet 

meegenomen te worden. 

Sommige gebeurtenissen nemen meerdere nummers in beslag (bijvoorbeeld 12367 t/m 12370 K of 

9946/48C). In dit geval dient er voor elk nummer in de reeks een aparte registratie gemaakt te 

worden. De reeks 9946/48C wordt dan opgesplitst in drie gebeurtenissen; 9946C, 9947C en 9948C. In 

dit geval kunt u gegevens uit de velden met ‘ctrl+c’ en ‘ctrl+v’ kopiëren en plakken (het is ook 

mogelijk om met ‘/’ de invoer van het bovenliggende veld over te nemen). Het kan ook voorkomen 

dat er meerdere gebeurtenissen onder één nummer hangen. 

In een enkel geval (vooral bij de ‘A’ nummers, de zogenaamde rolfilms) komen ook subnummers 

voor, bijvoorbeeld 1441 A 1-32. Dit zijn verwijzingen die de persfotografen in de registratie hebben 

aangemaakt naar individuele foto’s op één negatiefstrook. Omdat deze voor de uiteindelijk te 

vormen database geen relevantie hebben, hoeven deze niet te worden overgenomen. De 

negatiefnummers worden dus overgenomen tot en met de letter(s), de eventuele cijfers die ná een 

letter komen kunnen worden genegeerd. Het bovenstaande voorbeeld moet dus worden ingevoerd 

als “1441 A”.  

Beschrijving: Dit is de inhoud van de gebeurtenis. Samen met het onderwerp geeft dit de context van 

de foto. Neem de tekst over zoals deze op de kaart staat, dus inclusief spelfouten en afkortingen. 

Datum: De datering. De datering dient volgens het stramien dd-mm-jjjj opgeschreven te worden. Dit 
moet ook als het jaartal met maar twee cijfers staat genoteerd. Aangezien alle gebeurtenissen tussen 
1945 en 1990 plaatsvinden kunt u hier altijd ‘19’ voorzetten. 
Het kan verder voorkomen dat dateringen alleen een maand bevatten, bijvoorbeeld ‘jan 1953’, in dit 
geval kunt u voor de dag ‘00’ invullen. Januari 1953 wordt dan 00-01-1953. 



 
Plaats: Veelal is de locatie van de gebeurtenissen duidelijk aangegeven, al dan niet in afkorting. Hier 

kun je deze plaats invullen. Let hierbij op dat de plaatsen veelal in de omgeving van Haarlem zijn, en 

de afkortingen dus ook over deze plaatsen zullen gaan. B’wijk wordt Beverwijk, H’lem Haarlem, IJm. 

IJmuiden, etc. Mocht je een bepaalde afkorting niet weten, sla dit dan over. De plaatsen mag je 

gewoon schrijven volgens hedendaagse spelling; bijv. ‘Ymuiden’ wordt IJmuiden. 

Helaas is het niet mogelijk om velden (bijvoorbeeld ‘plaats’) te dupliceren. Als er binnen één 

beschrijving van een gebeurtenis meer dan één plaatsnaam wordt genoemd, dan graag de gehele 

registratie voor iedere voorkomende plaatsnaam herhalen. Dit kan ook door de gegevens uit de 

velden met ‘ctrl+c’ en ‘ctrl+v’ te kopiëren en plakken, of door met ‘/’ de invoer van het 

bovenliggende veld over te nemen. 

Straat: In sommige gevallen worden er ook specifieke adressen genoemd. Hier kun je de straatnaam 

en eventueel het huisnummer invullen. 

Geografische locatie: Met dit veld bedoelen we een geografische plek zoals een bos, een rivier, een 

park, etc. Als deze duidelijk is aangegeven kan dit hier worden ingevuld. Let op: Iets als een plein of 

een gebouw is geen geografische locatie. 

Wijkaanduidingen (zoals Schalkwijk, Kleverparkbuurt of Vondelkwartier) mogen worden opgenomen 

in het veld geografische locatie als de wijk tezamen met de plaats wordt genoemd in de beschrijving.  

Persoon: Bij veel gebeurtenissen worden ook persoonsnamen genoemd. Soms van (voor die tijd) 

bekende Nederlanders, en soms van lokale bekendheden. Als mensen voluit worden genoemd kan 

deze naam over worden genomen. Let op: Als er alleen een achternaam staat, of iets als ‘echtpaar’ of 

‘wethouder’ hoeft deze naam niet worden overgenomen. Personen graag overnemen volgens het 

stramien achternaam, voornaam. 

Helaas is het niet mogelijk om velden (bijvoorbeeld ‘persoon’) te dupliceren. Als er binnen één 

beschrijving van een gebeurtenis meer dan één persoonsnaam wordt genoemd, dan graag de gehele 

registratie voor iedere voorkomende persoonsnaam herhalen. Dit kan ook door de gegevens uit de 

velden met ‘ctrl+c’ en ‘ctrl+v’ te kopiëren en plakken, of door met ‘/’ de invoer van het 

bovenliggende veld over te nemen. 

 

 


