
Invoerinstructies fotoarchief St Jozefheil 
 

Inleiding 
Voor het beschrijven van foto’s en andere afbeeldingen leggen wij zo veel mogelijk gegevens 

vast. Een deel van deze gegevens is voor de foto’s in dit project al ingevuld, maar we 

zouden graag meer over deze afbeeldingen willen weten. Via crowdsourcing vragen wij in dit 

project om hulp. 

Wat is de bedoeling? 
Je kunt je aanmelden om mee te werken aan dit project. We vragen je dan een account aan 

te maken. Alleen als je met dit account inlogt, krijg je de afbeeldingen te zien om te 

beschrijven.  

Aan het eind van deze instructies is een lijstje toegevoegd met aanduidingen die in het 

fotoarchief zijn gevonden. De nummering in deze lijst klopt echter niet volledig met de 

volgorde van de foto’s in deze map. De beknopte aanduidingen kunnen wel een aanzet 

geven voor de beschrijvingen, maar we hopen natuurlijk op meer gegevens dan alleen deze 

beknopte informatie. Als je ons dus meer kunt vertellen, dan mag de beschrijving 

uitgebreider zijn. 

Welke gegevens vragen we? 
Het formulier heeft vier velden. We vragen een beschrijving van de afbeelding. Alle 

informatie is welkom. : waar is de foto gemaakt, wie staan er op de afbeelding of bij welke 

gelegenheid is de foto gemaakt? Dit komt allemaal in het veld “Beschrijving van de 

afbeelding”. Als je een persoon herkent die een openbare functie had (burgemeester, 

pastoor, wethouder etc.) dan is het fijn als je die functie erbij zet. Probeer in de beschrijving 

zoveel mogelijk van de kernvragen te beantwoorden:  

In het veld “Beschrijving”:  

• wie of wat zie je?    

• waarom was dat of is de foto gemaakt?   

• hoe kwam dat?  

• waar is de afbeelding gemaakt? 

In het veld “Datering (…)”:  

• wanneer speelde zich dit af?   

Het gaat om de datering van de inhoud. Dat kan bij sommige foto’s niet precies 

vastgesteld zijn, maar soms is het wel te zeggen wat de vroegst mogelijke datering 

en de laatst mogelijke datering is. Daarom staan er twee datumvelden “vroegst” en 

“laatst”. Als je wel precies de datum weet, vul dan in beide datumvelden die datum in. 

Een datum wordt ingevoerd als dd/mm/jjjj  

 In het veld “Overige informatie”: 

Als je nog opmerkingen wilt plaatsen, dan kan dat in het veld “Overige informatie”.  Weet je 

bijvoorbeeld wie de foto gemaakt heeft? Of heb je nog bijzondere herinneringen die je wilt 

delen? Dat mag allemaal in dit veld.  



Wat als je even wilt nadenken of navragen?   
Gebruik dan de knop om jouw beschrijving tussentijds op te slaan. De foto blijft 48 uur voor 

jou beschikbaar om te beschrijven. Als je binnen 48 uur opnieuw inlogt, dan kom je weer bij 

de foto waar je mee bezig was. Daarna verdwijnt de foto uit jouw werkvoorraad.  

Wat doen we met de gegevens? 
De beschrijvingen die in dit project gemaakt worden, verwerken wij in de database, zodat de 

foto’s vindbaar zijn. Als de Auteurswet en het portretrecht het toelaat, zullen de foto’s ook in 

de Beeldbank online opgenomen worden. Namen van personen komen alleen online als dit 

in overeenstemming is met de geldende privacywetgeving (AVG). Namen die niet getoond 

worden in de Beeldbank, kunnen de beheerders wel gebruiken om betrokkenen te helpen 

hun eigen gegevens te vinden.   

Hoe weten we dat de juiste informatie wordt ingevuld?   
Wij hebben zelf weinig gegevens om de foto’s goed te beschrijven, dus wij kunnen zelf niet 

zeker weten of jouw gegevens kloppen. Daarom worden alle foto’s aan verschillende 

deelnemers aan dit project getoond. Als twee keer precies dezelfde gegevens ingevuld 

worden, dan gaan wij ervan uit dat de gegevens kloppen. Als er variaties ingevoerd worden, 

dan controleren wij de invoer. De controleur kan gegevens samenvoegen of nog aan andere 

deelnemers laten zien om zeker te zijn van de verstrekte gegevens. 

  



Beknopte aanduidingen van de foto’s 1951-1955 
 

1 t/m 301 Sanatorium St. Jozefheil 1952-1955 

1 t/m 9 1951 Hitte golf juli 

10 t/m 19 Kersenkoningin 

2 0 t/m 49 1952 Inzegening door Mgr. Mutsaerts op 19 maart 1952 

50 t/m 53 1st H. Communie 2 juni 1952 

54 t/m 61 Ontbijt tafel B.G.V. 1ste H. Communie 2e Pinksterdag 2 juni 

62 t/m  96 Officiële ingebruikname door Dr. P/ Muntendam op 23 augustus 

97 t/m 98 1953 ontwerp omgangspoort door J.H. de Wit sr. 

99 t/m 105 kersenkoningin 

106 t/m 110 Sint jozef reliëf van beeldhouwer C. Vos aangeboden door aannemers en leveranciers 

111 t/m  148 R.K.C. Tuinfeesten 10juli 

149 t/m 150 Opening Tennisbaan voor personeel 

151 t/m 152 Woning administrateur econoom in juli in gebruik genomen 

153 t/m 160 Sinterklaas 

161 t/m 177  1954 Sint Jozefheil 

178 t/m 182 1ste H. Communie 

183 t/m 204 Bezoek Dames van de ministers 

205 t/m 236 Opening inzegening cantorij 18 september 1954 

237 Uitstapje huishoudelijk personeel 

238 t/m 245 Sinterklaas 

246 kerstmis 

247 t/m 249 1955 

250 t/m254 Klasse afdeling 

255 t/m  265 school 

266 t/m 301 Zomer tuinfeest 2 juli 

 


