Zoekhulp bij :

Afbeelding en kaarten
Beeldbank Waterlands Archief

Via het zoekscherm bij Afbeeldingen en kaarten kunt u zoeken in ruim 42.000 gedigitaliseerde foto's,
ansichtkaarten, prenten, tekeningen en (kadastrale) kaarten van het Waterlands Archief.

Zoekmethode:
U kunt op twee manieren starten met zoeken:
1. Met het invullen van een (of meerdere) vrije zoekterm(en) in het blauwe vak Zoeken in
afbeeldingen. Daaronder kunt u eventueel een datum of jaartal invullen (of meerdere; uitleg
onder het vraagteken). Druk dan op de donkerblauwe zoekknop (met vergrootglas).
Daarna kunt u eventueel een of meerdere filters toepassen die daaronder
staan: Uiterlijke vorm, plaats/gebied (en straat), vervaardiger, datum, rubriek
(en subrubriek).
Let wel, als u eenmaal de filters geplaatst heeft, kunt u niet daarna nog het
blauwe zoekvakje invullen; in dat geval worden de geplaatste filters verwijderd.
Werk dus van boven naar beneden.

2. Via de filters: u laat het blauwe vak Zoeken in afbeeldingen leeg, en gaat selecteren met behulp
van de verschillende filters. Hiermee wordt het aantal zoekresultaten steeds verder verkleind.
U kunt de geplaatste filters weer verwijderen door er nogmaals op te klikken.

Presentatie van de zoekresultaten:
Standaard worden de gevonden afbeeldingen getoond in galery-weergave, met 16 afbeeldingen per
pagina. Door rechtsboven op de symbolen
te klikken, kunt u de afbeeldingen gepresenteerd
krijgen in een lijstweergave, met de omschrijving naast de afbeelding:

Downloads en afdrukken bestellen:
Van de afbeeldingen die u vindt onder Afbeeldingen en kaarten (‘de Beeldbank’) kunt u downloads en
afdrukken bestellen. Dit doet u door te klikken op het winkelwagentje dat onder de afbeelding staat.
Als er geen winkelwagentje-pictogram onder de afbeelding staat, kan de afbeelding helaas niet besteld
worden. Dit kan te maken hebben met auteursrechten van de vervaardiger.
Voor publicatievergoedingen bij gebruik van de afbeeldingen in commerciële publicaties verwijzen wij
naar de veel gestelde vragen op deze website, onder Afbeeldingen en kaarten. Daarnaast bent u zelf
verantwoordelijk voor het afhandelen van eventuele auteursrechten.

Aanvullende tips:


Zoekmethode 1 en 2 geven niet altijd dezelfde resultaten. De zoekterm 'Purmerend' in het
blauwe zoekscherm geeft een ander resultaat dan het filter Purmerend. Dat komt omdat met
een vrije zoekterm in alle velden van de database gezocht wordt, en met het filter op plaats
alleen in het veld Plaats. Probeer dus zoveel mogelijk zoektermen en –methoden uit.



Nog lang niet alle afbeeldingen en kaarten in de beeldbank zijn van een goede beschrijving
voorzien. In veel gevallen is alleen de plaats en de rubriek ingevuld. Als u iets niet vindt
waarvan u vermoedt dat het wel in de collectie zit, dan kunt u het beste de afbeeldingen
‘doorbladeren’, eventueel met alleen de plaats als vrije zoekterm en de rubriek als filter.
Het Waterlands Archief (en haar vrijwilligers!) zijn nog altijd druk bezig met het beschrijven
van de afbeeldingen in de beeldbank.



Niet alle afbeeldingen en kaarten van het Waterlands Archief zijn ook digitaal beschikbaar.
Bijna-identieke afbeeldingen zijn soms vanwege kostenbesparing niet gedigitaliseerd. Nieuw
verworven collecties staan nog te wachten op opname in de beeldbank. Een bezoek aan het
Waterlands Archief blijft daarom aan te raden.



Mocht u onjuistheden ontdekken of aanvullingen hebben bij de omschrijvingen bij de
afbeeldingen, dan kunt u commentaar geven via het reactieformulier dat u links van de
afbeelding ziet, in de detailweergave.
U kunt uw gegevens en uw opmerking plaatsen. Deze wordt
door een medewerker van het Waterlands Archief beoordeeld
en verwerkt.
Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw medewerking!

