Invoerinstructies voor Vele Handen vrijwilligers
Het museum beschikt over een collectiedatabase waarin ook het fotoarchief beschreven moet zijn. De
bestaande collectiedatabase is gerealiseerd met het Memorix Maior softwarepakket van de firma
Picturae. Wij willen de Vele Handen -omgeving inzetten om invoer te verzamelen die (na vrijgave) in
onze database kan worden overgenomen.
Wij zoeken hulp bij het beschrijven van de foto’s. De zichtbare informatie moet worden ‘vertaald’ naar
trefwoorden en ook is er een beschrijvende tekst nodig. Om dat te kunnen is zorgvuldigheid en
belangstelling al voldoende. Maar kennis geeft wel meerwaarde. Daarom hopen wij (ook) op de inzet
van experts. Die kunnen situaties of personen eerder herkennen. Iedere foto zal door meerdere
personen worden beschreven voordat een eindredacteur hiermee de definitieve beschrijving bepaalt.
Niet iedereen heeft dezelfde belangstelling en expertise. Daarom zijn de foto’s in categorieën
ingedeeld. Deelnemers kunnen hun voorkeuren instellen onder het tabblad ‘Voorkeuren’. Op basis
hiervan worden alleen foto’s voorgelegd die op de interesse aansluiten. Het is verstandig om slechts
met een rubriek tegelijk te werken. Zo gewenst kunnen de vinkjes later weer worden gewijzigd.

Er zijn meer velden in de Memorix Maior database dan dat wij met behulp van Vele Handen willen
laten invullen. Belangrijk onderdeel van de Vele Handen -invoer is het koppelen van beschikbare
termen aan de afzonderlijke foto’s maar ook het invoeren van vrije teksten voor iedere foto
afzonderlijk. De beschikbare termen zijn zoveel mogelijk ontleend aan de ‘Thesaurus’ van het Netwerk
Oorlogsbronnen.
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Het is de bedoeling om voor iedere afbeelding een invoermenu te doorlopen dat uit vier tabbladen
bestaat. De in te voeren velden worden steeds aan de linkerzijde van het scherm getoond. In het
midden staat de afbeelding. Soms zijn er meerdere afbeeldingen beschikbaar van eenzelfde
inventarisnummer. Dit is het geval wanneer er een achterkant is ingescand omdat hierop notities
vermeld staan. Die notities kunnen relevante informatie geven over de afbeelding.
Boven de afbeelding staat het inventarisnummer waaronder het object in de Memorix Maior database
is opgenomen. Onder de afbeelding staan als ‘inspiratiedata’ de al eerder in de database opgenomen
gegevens die soms relevante context geven bij de afbeelding. Een overzicht van de in Vele Handen
ingevoerde gegevens wordt aan de rechterzijde van de afbeelding getoond.
Tabblad 1:
Voor het veld ‘Onderwerp’ zijn meerdere invoervelden gemaakt om antwoorden verzamelen op de
vragen ‘wat - wie - waar - wanneer – waarom’. De keuzemogelijkheden zijn hier beperkt. Want met
vrij-te-kiezen termen is het terugzoeken moeilijker. Er worden daarom gestandaardiseerde termen
weergegeven in enkele dropdown menu’s. Het is ook mogelijk om hieruit helemaal geen keuze te
maken. Dan wordt terug gevallen op het vrije invoer veld. Dit zijn de termen die geselecteerd kunnen
worden.:
• Wat is er afgebeeld?
o Bestuur
o Infrastructuur
o Materieel
o Militair voorwerp
o Monument
o Strijdkrachten
o Tentoonstelling
o Vliegtuig
• Activiteit
o Bombardement
o Bouwactiviteit
o Ceremonie
o Evacuatie
o Filmopname
o Luchtverdediging
o Oorlogvoering
o Opgraving
o Opleiding
o Overlijden
o Plundering
o Publieksevenement
o Sloopactiviteit
o Vliegtuigberging
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Persoon (rol)
o Burger
o Militair in Amerikaanse dienst
o Militair in Canadese dienst
o Militair in Duitse dienst
o Militair in Engelse dienst
o Militair in Nederlandse dienst
o Oorlogsslachtoffer
o Personeel, landstrijdkrachten
o Personeel, luchtstrijdkrachten
Persoon (specifiek)
Voornaam (vrije keuze)
Tussenvoeg (optioneel)
Achternaam vrije keuze)
Als deze geen gegevens bekend zijn dan kan het betreffende veld worden overgeslagen.
Organisatie
o Bouwbedrijf
o Brandweerschool LETS
o Burger of particuliere organisatie
o Koninklijke Landmacht
o Koninklijke Luchtmacht
o Koninklijke Marine
o Landstrijdkrachten
o Leverancier
o Luchtmacht Elektronische en Technische School
o Luchtstrijdkrachten
o Luftwaffe, na-oorlogs
o Luftwaffe, nationaal socialistisch
o Marine Luchtvaart Dienst
o Militaire Luchtvaart KNIL
o Royal Air Force
o US Air Force
o Vliegtuigbouwer
Plaats (globale aanduiding)
o (meerdere plaatsnamen beschikbaar)
o (namen van locaties nabij Deelen)
o Nederland, algemeen
o Nederlands-Indië
o buiten regio Arnhem
o buiten Nederland
Plaats (excacte aanduiding)
Hierna voor is een vrij invoerveld beschikbaar.
Als dit gegevens niet bekend is dan kan het worden overgeslagen.

Klik hierna op ‘volgende’ om de gemaakte keuzes door te zetten en naar het volgende tabblad te
gaan.
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Tabblad 2:
Hier staan twee velden voor de datering. Voor het veld ‘Datering: Periode’ is een dropdown menu
(‘rolluikje’) gemaakt waarmee een of meerdere keuzemogelijkheden geselecteerd kunnen worden:
• Bevrijding (1944-1945)
• Dekolonisatie (1945-1949)
• Interbellum (1918-1939)
• Koude Oorlog (1945-1991)
• Na Koude Oorlog (1991- heden)
• Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
• Wederopbouw (1945-1950)
Het veld ‘Datering van/tot’ biedt de mogelijkheid om dag, maand, jaar van de afbeelding in te voeren.
Dit mogen ook schattingen zijn waarbij alleen jaartallen wordt ingevoerd om de periode af te kaderen.
Ontbrekende gegevens morgen worden vervangen door een slingeraapje (@). Wat niet bekend is mag
ook worden leeg gelaten
Klik hierna op ‘volgende’ om de gemaakte keuzes door te zetten en door te gaan naar het volgende
tabblad.
Tabblad 3:
Het veld ‘Beschrijving’ is een vrij invoerveld. Gebruik dit veld (zoveel mogelijk met specifieke termen)
om een beschrijving te geven van de getoonde objecten, activiteiten, aanwezige personen, de context
en de omgeving. Het liefst is dit een verhalende beschrijving bij de afbeelding. Wees objectief en maak
het jezelf niet te moeilijk. Schrijf op wat er te zien is. Begin met een hoofdletter maar laat het eerste
lidwoord achterwege. Ga niet uit van een grote voorkennis bij de lezer. Schrijf afkortingen voluit als
voorkomen kan worden dat de tekst niet begrepen wordt.
Voorbeeld:
Foto van militairen van de Nederlandse luchtstrijdkrachten tijdens een motorrijles in een
zandverstuiving; mogelijk in de Soesterduinen, aan de noordzijde van de Vliegbasis
Soesterberg
Tabblad 4:
Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle ingevoerde informatie. Klik op ‘Bewaren’ om de
invoer te bevestigen en om door te gaan naar de volgende afbeelding.
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