
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 1956-1964 
 

1 t/m  Sanatorium St. Jozefheil 1956-1964 

1 t/m 3 1956  Televisie maart 

4 t/m 8 Palmpaas optocht 

9 t/m 12 Sacramentsprocessie juni 

13 t/m 17 H. Mis in de openlucht augustus 

18 t/m 25 bezoek medische studenten 

26 t/m 42 1ste lustrum september 

43 t/m 61 1957 

62 t/m 107 Plechtige 1ste H. Communie 

108 t/m 123 verjaardag Dkt Roelofs 

124 t/m127 Operette Sneeuwwitje 

128 1ste Tour de France winnaar 

129 t/m 149 Volksdansgroep "Theo Driessen"6 juli 

150 t/m 173 Uitvoering der priesterstudenten juli 

174 t/m 194 Zomer tuinfeest 

195 t/m 204 Brabants toneel Boxtel 

205 t/m247 Peel komedianten 20-21 juli Spot niet met de liefde 

248 t/m 253 Televisie kijken 

254 t/m 264 Verjaardag Rector 

265 t/m 268 Addy Kleingeld 

269 t/m 313 Zesjarig bestaan 



314 t/m 320 Sinterklaas 

321 Huwelijk 

322 + 323 1958 overplaatsing naar Den Bosch Rector J. Boelaare februari 

324 31-5-1959 

325 t/m 330 1959 Woonhuis Dr. E. Mulder 

331 t/m 341 1960 331 t/m 341 reparatie kap Cantharel 

342 t/m 376 1961 10 jarig bestaan 

377 t/m 388 1962 

389 Koninginnedag 

390 Twanneke  van Neerven 

392 Frans Kuijpers 

393 Rad van avontuur in kermisweek 

394 Rode Kruis Generaal kroon met zoon  

395 Twanneke  van Neerven Fransje Kuijpers en Noudjes v.d. Horst 

396 Zaalvisite Maria- Paviljoen 19 0ktober 

397 Zr. Giezen in actie tegen zaal 5 

398 Verjaardag Mej. V.d. Velden 

399 t/m 409 Dierentuin 

 1963 

41- t/m 416  Kersenkoningin 

417 t/m 464 portretjes (430 Geert Fleuren) 

465 Dr. P.J.H. Wijers, Kinderarts 1963 - 1981 

466 t/m 504  

505 1964 Zusters Klooster 

506 t/m 512  
 


