Handleiding voor het zoeken naar foto’s
Inleiding
Er staan ongeveer 2.500 foto’s op de website.
Van elke foto zijn één of meer gegevens geregistreerd in zogenaamde velden. Een veld kan
bijvoorbeeld zijn ‘plaats’ of ‘straat’. Het veld ‘woonplaats’ is altijd gevuld.
U kunt zoeken op één of meer velden tegelijk. Als u veel velden invult, zoekt u heel gericht
naar een specifieke afbeelding. Als u weinig velden invult, is uw zoekopdracht erg ruim en
vindt u veel foto’s. In onderstaand voorbeeld zoeken we op ‘woonplaats = Oosterhout en
straat = Kerkplein’.

Uitleg over de verschillende velden
In deze paragraaf worden alle velden uitgelegd.
Plaats
In dit veld staat de plaats waar de foto is gemaakt.
Straat
Hier staat de straatnaam ingevuld waar het gefotografeerde object zich bevindt.
Huisnummer
Dit is het huisnummer van de straat waar het gefotografeerde object zich bevindt.

Object
Dit veld wordt gevuld als het een specifiek object is, bijvoorbeeld een beeld of bakkerij.
Gebouw Heldringstichting
De foto’s van de Heldringstichting zijn onderverdeeld in de diverse gebouwen. U kunt
specifiek zoeken naar foto’s van één gebouw.
Heldringstichting algemeen
De foto’s van de Heldringstichting zijn onderverdeeld in personen, plattegronden en
president-directeuren. U kunt hier uw selectie maken.
Personen en groepen
Hier kunt u zoeken op specifieke groepsfoto’s of portretten, bijvoorbeeld op muziekkorps of
scouting.
Burgemeesters
Hier kunt u zoeken op namen van burgemeesters.
Jaar
Zoekt u een foto uit het jaar 1920? Dan kunt u dit jaar hier invullen. Alle foto’s uit 1920
worden dan getoond. Houd u er wel rekening mee dat niet alle foto’s voorzien zijn van een
jaartal. U zult deze foto’s dan niet vinden, terwijl ze misschien wel uit dat jaar zijn.
Samenvatting
Van veel foto’s is een korte en een lange omschrijving gemaakt. De korte omschrijving heet
‘samenvatting’, de lange omschrijving heet ‘uitgebreide beschrijving’.
Als u in dit veld een woord invult, zoekt het systeem binnen de korte omschrijvingen naar dit
woord.
Hoe werkt het zoeken?
Sommige velden hebben achter het invulgedeelte twee knoppen.
Als u op de knop klikt met de drie puntjes, verschijnt er een zogenaamd keuzescherm.
In onderstaand voorbeeld ik geklikt op de knop achter het veld ‘plaats’:

Er verschijnt dan een lijstje met woonplaatsen waar u uit kunt kiezen.
Wilt u bijvoorbeeld zoeken naar foto’s uit Hemmen, dan klikt u op ‘Hemmen’ en vervolgens
op de knop <Ok>. U mag ook dubbelklikken op Hemmen; dit heeft hetzelfde resultaat.
Hemmen wordt dan ingevuld in veldnaam ‘plaats’.
Als u op de knop klikt met <Leegmaken>, wordt het betreffende veld leeggemaakt. In dit
geval wordt het woord ‘Hemmen’ uit het veld ‘plaats’ verwijderd.
Onder in het scherm ziet u de knop <Alles leegmaken>. Deze knop maakt alle velden in één
keer leeg.
In de velden die geen knoppen hebben, kunt u zelf woorden invullen. In onderstaand
voorbeeld wordt gezocht op foto’s gemaakt in Hemmen, met het woord ‘loodramen’ in de
uitgebreide omschrijving.

HET ZOEKRESULTAAT
Als u vervolgens op de knop <Zoeken> klikt, wordt er gezocht naar de gegevens die u heeft
ingevuld in de velden.
Bovenstaande zoekvraag resulteert in onderstaand resultaatscherm:

Er is één foto gevonden die voldoet aan de zoekvraag. Alle foto’s worden in eerste instantie
in het klein getoond, als zogenaamde thumbnail, of postzegel.
Wilt u opnieuw zoeken, dan klikt u op <Nieuwe zoekopdracht>. U keert dan terug naar het
zoekscherm. De velden zijn nog gevuld met de door u ingegeven zoekgegevens.
Als u klikt op een thumbnail/postzerel, ziet u de foto in het groot. Ook worden alle
registratiegegevens getoond die zijn vastgelegd bij die foto, zie hieronder.

Onder de foto staan ‘Samenvatting’ en ‘Uitgebreide omschrijving’.
In het rechtergedeelte van het scherm staan de rest van de geregistreerde gegevens.
Het Codenummer is het nummer van de plaats waar de originele foto te vinden is in het
papieren archief. Het Filenumber is het unieke nummer van de foto in het digitale fotoarchief.
Dit nummer is handig als u een opmerking wilt plaatsen over de foto. U mag altijd e-mailen
over een foto als u opmerkingen heeft, over bijvoorbeeld het jaartal of beschrijving.
Met de link <Terug naar zoekresultaten> keert u terug naar het resultatenscherm. Met de link
<Nieuwe zoekopdracht> keert u terug naar het zoekscherm.

