
 
 

 

Instructievideo 
Er is ook een instructievideo beschikbaar. Deze is hier te zien.  

Wat moet ik selecteren? 
Naast elke foto zie je gegevens over reportages die bij de foto kunnen horen.  

Selecteer hier de passende reportage. 

 

Afbeelding 1: Voorbeeld van een invoerscherm 

Zijn er meerdere foto’s die bij één reportage horen? 

Selecteer bij de laatste foto uit de serie de juiste reportage. Alle voorgaande (nog niet geselecteerde) 

foto’s worden dan ook aan dezelfde reportage gekoppeld. 

Hetzelfde geldt voor het zelf invullen van een beschrijving: als je dit doet voor de laatste foto in een 

serie wordt deze beschrijving overgenomen voor de voorafgaande (nog niet geselecteerde) foto’s.  

Je kan ook de blauwe knop “Neem waardes van bovenstaande foto over’ gebruiken. 

Zoomen en draaien 

Door op de foto te klikken kan je de foto vergroten en draaien. 

Welke gegevens over de reportages worden getoond? 

De gegevens bevatten, mits die door de fotograaf van Fotopersbureau De Boer zijn aangeleverd: 

- een beschrijving van de reportage (vetgedrukt) en daaronder: 

- het onderwerp, (alleen in de periode 1945-1990)  

- de datum,  

- de plaats,  

- de straat, en  

- betrokken personen. 

Invoerinstructie 
Fotografisch Geheugen: de reportages  

van Fotopersbureau de Boer 
 

https://youtu.be/rbPo99O34SQ


Ik twijfel over welke reportage de juiste is  

Als de foto bij twee of meer beschreven fotoreportages zou kunnen horen, en je weet niet welke de 

juiste is, dan kies je voor: “Ik twijfel tussen de bovenstaande reportages.”  

Een voorbeeld. Stel dat er foto’s van voetbalwedstrijden op het fotorolletje staan en er twee 

verschillende wedstrijden als reportage worden beschreven: Ajax-Feyenoord en PSV-ADO. Tenzij je 

de tenues herkent, is het dan waarschijnlijk moeilijk om de juiste beelden te herkennen. Je kan dan 

kiezen voor “Ik twijfel tussen de bovenstaande reportages”. Dit heeft de voorkeur boven het zelf 

maken van een beschrijving met bijvoorbeeld ‘voetbalwedstrijd’, omdat we dan de namen van de 

partijen verliezen. De als twijfel aangemerkte foto’s lopen we mogelijk later nog na. 

Geen enkele reportage is van toepassing 

Als je zeker weet dat de juiste reportage ontbreekt, dan selecteer je: “De juiste reportage zit er niet 

tussen.” Je kan dan zelf een beschrijving toevoegen. 

Wat moet ik invullen als ik zelf een beschrijving toevoeg? 
Als je “De juiste reportage zit er niet tussen” selecteert, kan je zelf een beschrijving van een 

fotoreportage maken. Het is niet verplicht alle velden in te vullen. Herken je helemaal niets, dan vul 

je niets in. Wij zijn echter blij met alle relevante informatie! Dat verhoogt de kans dat foto’s straks 

online teruggevonden kunnen worden. 

 

Afbeelding 2: als de beschrijving van een reportage ontbreekt, kan je er zelf een maken. In dit geval bijvoorbeeld 

door “Voetbalwedstrijd” of “Voetbalwedstrijd Telstar” als beschrijving in te voeren. Uiteraard is dit afhankelijk 

van wat je weet van de foto of ziet op de foto.  

Aandachtspunten bij het zelf maken beschrijven van een reportage:  

- Het veld ‘Personen’ vul je alleen in als je de achternaam én de voornaam weet.  

Die noteert je als volgt: achternaam, voornaam. 

Voorbeeld: Bakker, Piet 

- Een tussenvoegsel (van, van de, van der, van den, de, ten, ter, etc.) zet je achter de 

voornaam.    

Voorbeeld: Agt, Dries van 



- Meerdere personen of straatnamen scheid je met een dubbele punt. 

Voorbeeld:  

o Bakker, Piet : Jansen, Henk 

o Grote Markt : Jansstraat 

- Een datum vul je in als dd-mm-jjjj 

Bijvoorbeeld: 31-12-1961   

Als je de dag of maand niet weet, maar wel het jaar, gebruik je een apenstaartje (@) voor de 

ontbrekende gegevens: @@-@@-jjjj 

Bijvoorbeeld: @@-12-1961 of @@-@@-1961 

Ik wil een fout in de beschrijving corrigeren 
Kies ook in dat geval voor “De juiste reportage zit er niet tussen”. 

De informatie die al gegeven wordt en die wel klopt, kun je kopiëren en plakken. Foutieve informatie 

kun je corrigeren en je kunt eventueel informatie invullen. 

Staan er straatnamen, plaatsnamen, personen en dateringen in de beschrijvingen van de fotografen, 

dan neem je deze over in de velden die daarvoor bestemd zijn. Het onderwerp (gebruikt door de 

fotografen in de periode 1945-1990) kun je in het vakje ‘beschrijving’ kwijt. Je kopieert en plakt het 

onderwerp naar het vak beschrijving, en plaatst daarna de beschrijving zelf. 

Wil je de gegevens overnemen voor de foto eronder?  

Klik bij de foto eronder dan op “Neem waardes van bovenstaande foto over”. 

Wanneer is een foto ‘expliciet’? 

Als een foto bijvoorbeeld naakt, geweld of andere schokkende elementen bevat, markeer je de foto 

als expliciet. We vragen je om deze beelden te markeren omdat wij deze dan kunnen beoordelen 

voor latere online vertoning. Bijvoorbeeld omdat deze beelden privacygevoelig kunnen zijn en/of als 

schokkend ervaren kunnen worden. 

Wat moet ik doen als twee reportages vrijwel hetzelfde zijn?  
Soms zijn reportages vrijwel identiek beschreven, vaak is dan alleen het onderwerp verschillend (zie 

afbeelding 3). Je kan in dit geval één van beide beschreven reportages kiezen.  

 



Afbeelding 3: Reportages die vrijwel hetzelfde zijn beschreven. In dit geval is er geen wezenlijk verschil tussen 

‘Schaatspret in Haarlem’ en ‘Schaatspret rond Haarlem’. Alleen het onderstaande onderwerp verschilt hier iets 

(respectievelijk “IJs, ijsbaan, ijshockey” en “Schaatsen”)   

Wat moet ik doen als beschrijvingen (geheel) ontbreken?  
Het komt voor dat er bij een fotorolletje geen enkele beschrijving van de reportages aanwezig is. In 

dat geval staat bij iedere foto 'de juiste reportage staat er niet tussen'. Je kan dan nog wel zelf 

beschrijvingen maken. 

Dit geldt ook voor individuele foto's of een reeks aan foto's waarvan een beschrijving van de 

reportage ontbreekt. Dan kan je er zelf een maken. Foto's waarop een bruiloft te zien is, geef je 

bijvoorbeeld als beschrijving 'bruiloft' mee. Herken je helemaal niets, dan vul je niets in. Wij zijn 

echter blij met alle relevante informatie! Dat verhoogt de kans dat foto’s straks online 

teruggevonden kunnen worden. 

Wat moet ik doen als er nummers ontbreken op het negatief? 
Op de negatiefstroken ontbreken soms nummers. Het kan zijn dat je eerst de nummers 10, 11 en 12 

ziet op het negatief en dan opeens nummer 13. Dat is niet erg voor deze fase van het project. 

Wat moet ik doen met mislukte of ‘zwarte’ beelden?  
Als er beelden tussen zitten waarop niets te zien is, bijvoorbeeld geheel zwart, kan je deze 

aanmerken als 'de juiste reportage zit er niet tussen'. Bij ‘Beschrijving fotoreportage’ mag je dan 

invullen: ‘Onbruikbaar’.  

Het gaat veelal om beelden waarop niets te zien is aan het begin of einde van een negatiefstrook. 

Door deze als ‘onbruikbaar’ te beschrijven, kunnen wij deze beelden uitsluiten van online publicatie. 

Alles ingevuld? 

Klik onderaan op ‘Afronden’. 

Hartelijk dank, en veel plezier!  

Projectteam Noord-Hollands Archief 

 


