
 

 

Handleiding voor het zoeken in de NVBS-beeldbank 
versie 7 februari 2018 

 

 
 
Inleiding 
 
In de beeldbank kun je op verschillende manieren zoeken. Allereerst door een zoekopdracht in te vullen in het 
veld ‘alle tekst’:

 
Alles is hier mogelijk: plaatsnamen, straatnamen, willekeurige woorden (probeer eens ‘bananen’…), namen van 
fotografen, datums (jjj-mm-dd), jaren, loknummers, bestandsnummers, NVBS-fotonummers, etc.  
 
 
Misschien krijg je geen enkele treffer (omdat het woord of nummer dat je intikt nergens in de beeldbank voor-
komt). Of juist omgekeerd een gigantisch aantal treffers. Om gerichter te zoeken hebben we vier hulplijsten 
gemaakt. Klik op een van deze vier en je krijgt de hulplijst te zien: 

 
Vanuit de hulplijst kun je doorklikken, maar dat is alleen zinvol bij trefwoorden, locaties, bedrijven, enz. met 
een beperkt aantal treffers. Bij grote aantallen kun je beter met een gecombineerde zoekopdracht werken.  
 
 
Bij zo’n gecombineerde zoekopdracht gebruik je meerdere, of zelfs alle regels van het zoekveld: 

 
Daarover geven we in deze handleiding uitleg. 
 
LET OP:  
Om de plaatjes in de beeldbank te kunnen openen en bekijken, moet je zijn ingelogd als NVBS-lid. Ben je niet 
ingelogd, dan kunnen je alleen de kleine plaatjes ('thumbnails') bekijken. 
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In deze handleiding geven we hierna achtereenvolgens uitleg over de volgende zaken: 
 
p. 3, 4 en 5 wat vind je in de hulplijsten en hoe kun je de info daaruit gebruiken in de zoekvelden? 

• trefwoorden 
• bedrijven (maatschappijnamen) 
• locaties / geocodes ProRail / NVBS-lijncodes 
• namen fotografen 
• zoeken op dag, maand, jaar, decennium 

p. 6 en 7 voorbeelden van gecombineerde zoekopdrachten 
• verfijnen van je zoekvraag om het aantal treffers in te perken 

p. 8  verder gebruik van je zoekresultaten: 
• openen van de gevonden plaatjes 
• meer info over het plaatje: waar vind je het bestandsnummer? 

p. 9  aanpassen van de voorkeursinstellingen: 
• meer zoekresultaten per pagina 
• sorteren op datum, locatie of naam fotograaf 

 
 
 
Maar vooraf al wat tips 
 
TIP 1:  
Als je zoekopdracht geen resultaten oplevert, probeer het dan eens opnieuw door een * achter een woord (of 
een deel van een woord) te zetten. Je krijgt alle combinaties die met dat woord (of gedeelte ervan) beginnen. 
Dit werkt ook bij namen en bij jaartallen. 
 
TIP 2: 
Je hoeft bedrijfsnamen en namen van locaties vaak niet volledig uit de lijsten over te tikken in het zoekveld, je 
kunt vaak volstaan met de afkorting of een los woord uit de volledige naam.  (Maar bij afkortingen die door 
meerdere bedrijven worden gebruikt, heb je uiteraard meer nodig dan alleen de afkorting.) 
 
TIP 3: 
De Beeldbank is geoptimaliseerd voor raadpleging full screen op een HD-scherm (1920-1080 pixels). Met die 
instelling hoef je het minste te scrollen. De full-screen-instelling kies je in Windows met de toets F11, bij Apple 
door te klikken op het pijltje rechtsboven in de browser.  
 
 
 
VERBETERVOORSTELLEN EN VRAGEN 
Wil je een suggestie doen voor het verbeteren van een beschrijving of heb je een vraag over een afbeelding, 
stuur dan een e-mail naar: snr-beeldbank@nvbs.com. 
  

mailto:snr-beeldbank@nvbs.com


versie 20180207  pagina 3 

Uitleg over de hulplijsten en de afzonderlijke zoekvelden 
 
 
Zoekveld ‘alle tekst’ 
Bij ieder foto in de beeldbank hoort een beschrijving met een globale, doch getrouwe weergave van wat er op 
de afbeelding staat, e.e.a. uiteraard voor zover bekend. Vaak bevat de beschrijving ook wat achtergrondinfor-
matie. 
 
Voorbeelden voor het gebruik van het zoekveld ‘alle tekst’: 
 voorbeeld vindt 
één woord 3737 foto's met locomotief 3737 in de beschrijving 
één woord Muntplein foto's met 'Muntplein' in de beschrijving 
meerdere woorden tentoonstelling Arend foto's van de Arend op de tentoonstelling t.g.v. 100 jaar spoor in 1939 

ook: tentoonstelling AND Arend   
één uit meerdere woorden hout OR bananen foto's met hetzij 'hout', hetzij 'bananen' 
deel van een woord Munt* foto's  met Munt, Muntplein, Muntendam, etc. 

 
Via dit zoekveld doorzoek je niet alleen de beschrijving maar ook alle andere velden (datum, trefwoord, etc). 
Dus alle voorbeelden die hierna volgen, kun je ook bij ‘alle tekst’ invullen. Maar de uitkomsten kunnen dan wel 
wat verschillen1. 
 
Trefwoorden 
Met trefwoorden proberen we de inhoud van afbeeldingen te karakteriseren. Door in de rode balk te klikken 
op 'trefwoorden' krijg je een alfabetisch overzicht te zien van alle gebruikte trefwoorden. Je kunt ook een 
trefwoordenlijst met toelichting downloaden. De link vind je in het rode blokje 'over de beeldbank'. Het toe-
kennen van trefwoorden blijft mensenwerk. Het zoeken met trefwoorden geeft dus niet de garantie op een 
perfect zoekresultaat. 
 
Je kunt in de lijst doorklikken op de trefwoorden maar je kunt er ook verder mee aan de slag in het zoekveld: 
 voorbeeld vindt 
één woord autoslaaptrein alle foto's met een autoslaaptrein 
  rangeersein alle foto's met een rangeersein 
deel van een woord rangeer* foto's met een rangeerheuvel, rangeerrobot of rangeersein 
meerdere woorden autoslaaptrein 1100 alle foto's met een autoslaaptrein en een loc 1100 

ook: autoslaaptrein AND 1100   
  locomotief ongeval foto's met een locomotief betrokken bij een ongeval 
een woord maar zonder een 
ander woord 

autoslaaptrein NOT 1100 alle foto's met een autoslaaptrein ZONDER een loc 1100 

 
Bedrijven (maatschappijnamen) 
Als op een afbeelding materieel staat afgebeeld, dan nemen we de naam van de eigenaar dan wel de huurder  
op in de lijst ‘bedrijven’. Die eigenaar kan zowel een gebruiker als een materieelverhuurder zijn. Bij materieel 
geschilderd in de kleuren van een vervoersconcessie (bijvoorbeeld ‘Breng’) de naam van die concessie.  
 
Vaak (maar niet altijd) staat een bedrijf bekend onder een afkorting of acroniem en is dat ook afgebeeld op het 
materieel. Maar soms kennen meerdere bedrijven dezelfde afkorting. Van buitenlandse bedrijven zijn de 
afkortingen in Nederland vaak minder bekend. Daarom nemen we in de lijst behalve afkorting/acroniem ook de 
volle naam op.  
 
Bedrijven willen nog wel eens van naam veranderen. Bij kleine wijzigingen passen we daar in de lijst vaak een 
mouw aan. Maar als de naamsveranderingen ingrijpend zijn, nemen we de opeenvolgende namen afzonderlijk 
op. 
 

                                                           
1  Voorbeeld: Met ‘Hengelo’ in het locatie-veld vind je foto’s gemaakt in Hengelo, maar met ‘Hengelo’ in het veld ‘alle tekst’ krijg je 

ook foto’s te zien waar in de beschrijving staat ‘trein naar Hengelo’,  ‘geleverd door HEEMAF in Hengelo’, e.d. 
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Je kunt in de lijst doorklikken op de bedrijfsnamen maar je kunt er ook verder mee aan de slag in het zoekveld. 
Daarbij hoef je niet de volledige naam uit de lijst over te tikken. Je kunt ook zoeken met alleen de afkorting/het 
acroniem of een woord uit de volledige naam. Maar als zo’n afkorting of woord bij meerdere bedrijven voor-
komt, dan krijg je die natuurlijk allemaal in je lijst treffers: 
 voorbeeld vindt 
  HSM alle foto's met  

HSM = Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 

  IJzeren idem 
  MVG alle foto’s met een van deze vier: 

MVG = Mainzer Verkehrsgesellschaft 
MVG = Mannheimer Verkehrs-Gesellschaft 
MVG = Mülheimer Verkehrs Gesellschaft 
MVG = Münchner Verkehrsgesellschaft 

maar: Mülheimer perkt in tot alleen foto's van  
MVG = Mühlheimer Verkehrs Gesellschaft 

 
Locaties 
Met de locatielijst bieden we een hulpmiddel om foto’s te vinden die op een bepaalde plek (plaats, station, 
baanvak) zijn gemaakt. Klik in de rode balk op ‘locaties’ en je krijgt een alfabetisch overzicht te zien van alle 
voorkomende locaties. 
 
Bij het toekennen van locaties vermelden we: 
• altijd het land; 
• bij trams en metro’s de stad/het dorp (maar een straatnaam  nemen we alleen op in de beschrijving) 
• bij spoorwegen de stationsnaam, haltenaam of aansluiting (langs de baan veelal de dichtsbijzijnde stations/haltes) 
• in principe de naam zoals die was op het moment dat de foto werd gemaakt 
maar voor het zoekgemak en de overzichtelijkheid wijken we hier soms wel een beetje vanaf. 
 
Ook met de locaties kun je verder aan de slag in het zoekveld en ook hier hoef je niet de volledig naam uit de 
lijst over te tikken: 
een locatie met enkele naam 
die verder niet voorkomt 

Maarn foto's met als locatie Maarn 

maar als die naam ook in 
samengestelde namen 
voorkomt 

Utrecht alle foto's met 'Utrecht' in de locatie, dus niet alleen Utrecht, maar 
ook Utrecht Lunetten, Utrecht CS, etc. 

een locatie met een 
samengestelde naam 

Utrecht Lunetten foto's met als locatie Utrecht Lunetten 

ook: Lunetten idem 
  Amersfoort Aansluiting foto's met als locatie Amersfoort Aansluiting 

maar: Aansluiting foto’s  niet alleen van  Amersfoort Aansluiting maar ook van Herfte 
Aansluiting, Velperbroek Aansluiting, etc. 

 
Locaties: Geocodes en NVBS-lijnnummering 
In de locatielijst vindt je ook aanduidingen van het type ‘Geoxxx’ en ‘Sprlnxxx’, waarbij xxx een driecijferig getal.  
 
Sprlnxxx: Dit is de lijnnummering zoals ontwikkeld door de NVBS-leden J.G.C. van de Meene en R. Ankersmit. Je 
vind deze in 3e en 4e druk van het boek J.W. Sluiter e.a., Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrij-
ven. 
Geoxxx: Dit is de sinds 1942 door NS, tegenwoordig ProRail gebruikte codering van lijngedeelten en knoop-
punten. Overzichten van thans in gebruik zijnde codes kun je vinden op het Internet, bijvoorbeeld op de 
spoorkaart van ProRail (te vinden via www.prorail.nl).  

Met de Geocodes en de NVBS-lijncodes kun je in de beeldbank gericht naar foto’s van een bepaalde spoorlijn of 
een knooppunt zoeken, maar let op: 
• slechts een deel van de plaatjes is van codes voorzien 
• de geocodes zijn in de loop der jaren diverse malen aangepast, zodat de actuele codes niet zonder meer 

op de historische foto’s aansluiten.  
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Namen (van fotografen) en nummers 
In de lijst namen vind je uiteraard de naam van de fotografen, meestal NVBS-leden; soms ook fotopersbureau's 
of fabrieken. Kennen we de naam van de fotograaf niet, dan is in de database 'onbekend' ingevuld.  
 
In het zoekveld ‘namen/nummers’ kun je niet alleen zoeken op fotograafnamen maar ook op bestandsnum-
mers. Dat is handig als je een ooit gevonden afbeelding weer wilt opzoeken. (Hoe je een bestandsnummer vindt leggen 
we verderop uit.) 
 
In oude tijden wisselden leden foto's uit met een zgn. NVBS-fotonummer. In oude jaargangen van Op de Rails 
vind je die nummers bij de foto's. Als van een afbeelding het NVBS-fotonummer bekend is, dan hebben wij dat 
geregistreerd. Je kunt daarom ook zoeken op NVBS-fotonummer. Maar let op: lang niet alle foto's met een 
NVBS-nummer zijn al opgenomen in de beeldbank, dus de kans op succes is beperkt. 
 
Voorbeelden voor het gebruik van het zoekveld ‘namen/nummers’: 
 voorbeeld vindt 
naam Bruijning, F.F.C. alle foto's van 'Bruijning, F.F.C.' 

maar ook: Bruijning idem 
of Bruijni* idem 

maar bij meerdere fotografen 
met bijna dezelfde naam: 

He* alle foto's zowel 'Heijmeijer, L.J.A.M' als 'Hesselink, H.G.' 

bestandsnummer NEG309-063 exact deze afbeelding met dit bestandsnummer van fotograaf Jan 
Bonthuis 

bestandsserienummer DIG147182* alle foto's uit de serie DIG147182 van fotograaf Ad Boer 
NVBS-nummer 1129.026 vindt exact de foto met dit NVBS-nummer van fotograaf Jos Jekel 

 
Datum en decennium 
Bij iedere afbeelding hoort uiteraard de datum waarop die is gemaakt. Maar soms (vooral bij oudere afbeel-
dingen) is die datum niet exact bekend. In die gevallen schatten we een vroegste datum en een uiterste datum 
waarop de afbeelding is gemaakt en staan er dus twee data vermeld. Als hulpmiddel bij het zoeken geven we 
ook het decennium op waarin een foto is gemaakt. Bij een onduidelijke datering kunnen dat meerdere 
decennia zijn.  
 
Voorbeelden voor het gebruik van het zoekveld ‘datum/decennium’: 
 voorbeeld vindt 
  1942-06-01 foto's van exact 1 juni 1942 
  1942-06-* foto's uit de maand juni 1942 
  1942-* foto's uit het jaar 1942 
  [1942-06-15 TO 1942-09-19] foto's uit de periode van 15 juni 1942 tot 19 september 1942 
hiermee mis je foto's waarvan de datering slechts bij benadering bekend is; in de voorbeelden zal een foto met eerste mogelijke datum 1 
januari 1939 en laatst mogelijke datum 1 december 1944 niet worden  gevonden; daarom is het ook mogelijk op decennium te zoeken: 

  1940 foto's uit het decennium 1940 t/m 1949 
  1940 1950 foto's uit de decennia 1940-1949 en 1950-1959 
  [1890 TO 1930] foto's uit de decennia 1890-1899 tot en met 1930-1939 
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Voorbeelden van gecombineerd gebruik van zoekvelden 
 
Bij het zoeken met één enkel trefwoord, enkel de naam van een fotograaf, enz. vind je vaak honderden afbeel-
dingen. Teveel om in één avond door te lopen. Daarom is het verstandig om de zoekopdrachten stap voor stap 
te verfijnen. Op die manier kun je ook beter bijhouden wat je al bekeken hebt en waar je een volgende keer 
verder kunt gaan. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van hoe je door gecombineerd gebruik van 
zoekvelden je selectie kunt verkleinen. 
 
woorden ... in veld  geeft als resultaat 
  alle tekst   

alle afbeeldingen op of bij stations en spoorlijnen in de stad Groningen  
[of met de aanduidingen als  'Groningen - ...', 'spoorweg ... - Groningen', enz.] 

spoor trefwoorden   
  bedrijven   
Groningen locaties   
  namen/nummers   
  datum/decennium   
   

 
woorden ... in veld  geeft als resultaat 
Stationsplein alle tekst   

als vorige, maar nu alleen van foto's (ansichtkaarten) van het Stationsplein met 
het monumentale stationsgebouw 

spoor trefwoorden   
  bedrijven   
Groningen locaties   
  namen/nummers   
  datum/decennium   
   

 
   

 
    
woorden ... in veld  geeft als resultaat 
  alle tekst   

alle afbeeldingen van fotograaf J.A. Bonthuis genomen in Utrecht  
[of met aanduidingen als 'trein/tram Utrecht - ...', 'lijn ... - Utrecht', enz.] 

  trefwoorden   
  bedrijven   
Utrecht locaties   
Bonthuis namen/nummers   
  datum/decennium   
   

 
woorden ... in veld  geeft als resultaat 
  alle tekst   

als vorige, maar nu beperkt tot foto's van tramwegen 

tram trefwoorden   
  bedrijven   
Utrecht locaties   
Bonthuis namen/nummers   
  datum/decennium   
   

 
woorden ... in veld  geeft als resultaat 
  alle tekst   

als vorige, maar nu verder beperkt tot foto's uit de jaren zestig 

tram trefwoorden   
  bedrijven   
Utrecht locaties   
Bonthuis namen/nummers   
1960 datum/decennium   
    
woorden ... in veld  geeft als resultaat 
  alle tekst   

als vorige, maar nu verder beperkt tot foto's uit de jaren 1960-1963 

tram trefwoorden   
  bedrijven   
Utrecht locaties   
Bonthuis namen/nummers   
[1960-01-01 TO 1963-12-31] datum/decennium   
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woorden ... in veld  geeft als resultaat 
  alle tekst   

alle in Zwitserland gemaakte foto's met bestandsnummer uit de bestandsserie 
NEG309   
[van de fotograaf Bonthuis] 

  trefwoorden   
  bedrijven   
Zwitserland locaties   
NEG309-* namen/nummers   
  datum/decennium   
    
woorden ... in veld  geeft als resultaat 
  alle tekst   

alle foto's van Rhätische Bahn, genomen in september 1952. 

  trefwoorden   
RhB bedrijven   
  locaties   
  namen/nummers   
1952-09* datum/decennium   
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Verder gebruik zoekresultaten 
 
De zoekresultaten worden op datum onder elkaar gepresenteerd, als volgt: 

 
 
Door op de thumbnail te klikken, open je het plaatje: 

 
Door op het kleine icoontje te klikken krijg je meer info over het plaatje te zien, waaronder het bestandsnum-
mer: 

 
Je ziet dan: 

 
NOTEER HET BESTANDSNUMMER ALS JE DEZE FOTO LATER NOG EENS OPNIEUW WILT BEKIJKEN, OF 
DEZE WILT BESTELLEN BIJ HET FOTOBUREAU, ETC. 
 
Ook in dit scherm kun je het plaatje verder vergroten door erop te klikken. 
 
Als je gezocht hebt via het zoekveld: 
• kun je met 'vorig zoekresultaat' en 'volgend zoekresultaat' door je zoekresultaten scrollen; 
• kun je terug naar het vorig scherm door op 'zoeken' te klikken (in de rode balk) 
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Voorkeursinstellingen 
 
Zoekresultaten worden standaard op volgorde van datum getoond. Wil je de resultaten liever zien op volgorde 
(alfabetisch) van de locaties of de fotografen, kies dan ‘locaties’ resp. ‘naam’: 

 
 
 
Standaard verzameld de zoekmachine maximaal 500 resultaten die aan jouw zoekvraag voldoen. Wil je bij een 
ruime zoekopdracht alle resultaten kunnen zien, klik dan op ‘voorkeuren’: 

 
en kies onderaan het scherm voor maximaal ‘alle’:  

 
Ga terug naar het zoekscherm door op ‘zoeken’ te klikken. 
 
 
 
LET OP: 
Je kunt in dit scherm nog allerlei andere dingen instellen, maar dat heeft alleen zin als je veel ervaring hebt met 
het gebruik van zoekmachines. Kortom: doe het niet...... 


