Informatieblad Beeldbank
Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden

Een ontwerptekening van Anton Pieck
Een foto van turfstekers in Deurne
Filmbeelden van Eindhoven in 1920
Een plattegrond van Eindhoven uit de 16e eeuw getekend door Jacob van Deventer
Een portret van Mie Peels uit 1925
Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de verzameling beeld- en geluidsdocumenten die terug te vinden
zijn in de “Beeldbank”, de beeldcollectie van het RHCe. Op dit moment herbergt de Beeldbank ruim
200.000 beelddragers, waaronder foto’s, ansichtkaarten, topografische kaarten en plattegronden in
allerlei soorten en maten, films, video’s, prenten, tekeningen, affiches en inmiddels ook DVD’s.
De verscheidenheid aan afbeeldingen en beelddragers geven een beeld van daagse en onalledaagse
zaken die de regio Eindhoven kenmerkten. Daarbij kan gedacht worden aan stads- en dorpsgezichten
en personen maar ook aan thema’s als religie, politiek, wonen, werken, cultuur, sport, school en vrije
tijd.
Al in de 18e eeuw was er belangstelling voor het vastleggen van de wereld waarin de mensen leefden.
In eerste instantie waren er alleen particuliere verzamelingen, maar aan het eind van de 19 e eeuw
ging de overheid prenten en tekeningen verzamelen. Deze werden toen verzameld in stads- en
provinciehuizen. In de loop van de tijd is deze rol overgenomen door de archiefinstellingen als het
RHCe.

Het in 1865 gesloopte stadhuis van Eindhoven

Hoe kunt u afbeeldingen zoeken
Om in de Beeldbank gericht en snel te kunnen zoeken is het handig om de volgende gegevens bij de
hand te hebben:
Bij:
Topografie / straten en straatbeelden
Maatschappelijk leven
Gebeurtenissen
Personen

Gegevens:
Straat, eventueel huisnummer, plaats en eventueel
het documenttype (foto, prent, dia)
Onderwerp, plaats en het gewenste documenttype.
Onderwerp, datum, plaats, naam van persoon en het
gewenste documenttype.
Personalia

Aan de hand van deze gegevens kunt u nagaan of er beeld- en geluidsdocumenten over zijn.
Een klein gedeelte van de totale beeldcollectie is online te bekijken via onze digitale Beeldbank die u
bekijken kunt via www.rhc-eindhoven.nl > onderzoek > beeldmateriaal of u kunt uitgebreid zoeken op
www.fotohistorisch.nl . Hoewel het aanbod in de Beeldbank alleen maar toeneemt zult u ook nog
andere zoekingangen moeten gebruiken. Daarom treft u hierbij een overzicht aan per beelddrager en
lokatie.
Beelddrager:
Affiches
Audiovisuele documenten
Briefhoofden
Dia’s
Fotoalbums
Foto’s en prentbriefkaarten
Thematische kaarten
Kadasterkaarten
Luchtfoto’s
Prenten en tekeningen

Beeldbank
Op aanvraag
Beeldbank en op aanvraag
Op aanvraag
Inventaris
Beeldbank en op aanvraag
Beeldbank
Op aanvraag
Op aanvraag
Beeldbank

Een deel van de fotocollectie Deurne is in het informatiecentrum toegankelijk via een Accessbestand.

Reproducties en bestellingen
Afbeeldingen kunnen tegen betaling, gekopieerd of gereproduceerd worden, voor persoonlijk nietcommercieel, gebruik. Als u een afbeelding wilt gebruiken voor een publicatie moet u rekening houden
met auteurs- en gebruiksrecht. Zie ook tarieven

Meer weten
De Beeldbank is nooit compleet. Het kan daarom ook nuttig zijn om bij andere erfgoedinstellingen
naar beeldmateriaal te zoeken. Aanraders zijn:
Fotobank Noord-Brabant
www.fotobank-nb.nl
Brabant Collectie
www.uvt.nl/diensten/bibliotheek/collecties/brabant
Nationaal Archief
www.nationaalarchief.nl
Atlas van Stolk
www.atlasvanstolk.nl
Beeld en Geluid (Polygoon)
www.beeldengeluid.nl
ANP fotoarchief
www.anpfotoarchief.nl
ANP beeldbank
www.anpbeeld.nl

