Huidige collecties in de HCL beeldbank:

Tekeningen, prenten en foto's afkomstig van het Rijksarchief Limburg
De collectie bestaat uit beeldmateriaal van de provincie Limburg en daarbuiten. Met 2500
catalogusnummers is de collectie bescheiden, maar wel zeer divers. Onder de
catalogusnummers kunnen overigens vaak meerdere afbeeldingen schuil gaan. De onlinecollectie bevat nu ongeveer 4500 images.

Tekeningen en prenten afkomstig van het Gemeentearchief Maastricht
De verzameling bevat naast kaarten en plattegronden ook afbeeldingen betreffende
topografie, geschiedenis, maatschappelijk leven en personalia. Het beeldmateriaal betreft
de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg met aangrenzende gebieden. Van de
collectie zijn 3003 items beschreven, waarvan 65 in de beeldbank opgenomen.

Fotografie en prentbriefkaarten afkomstig van het Gemeentearchief Maastricht
Het verzamelgebied heeft hoofdzakelijk betrekking op de Gemeente Maastricht en
aangrenzende plaatsen. Er zijn 40440 items beschreven, waarvan er momenteel 2600
in de beeldbank zijn te bekijken.

Tekeningen en prenten afkomstig van het Limburgs GeschiedGeschied- en Oudheidkundig
Genootschap
De collectie omvat kaarten, plattegronden en topografische afbeeldingen betreffende
Nederlands Limburg en aangrenzende gebieden. Er zijn 1075 items beschreven, waarvan
er 34 in de beeldbank zijn opgenomen.

Glasnegatieven
De collectie bevat 392 glasnegatieven die oorspronkelijk behoorden tot het archief van
uitgeverij Spaarnestad te Haarlem. Het betreft opnames uit de jaren '30 van allerhande
onderwerpen van min of meer volkskundige aard in de provincie Limburg. De foto's
werden vaak gebruikt als illustratie in een tijdschrift zoals "Ons Zuiden", dat in de jaren '30
erg populair was.

Collectie J. Goossens
In de persoonlijke collectie van J. Goossens, rijksarchivaris in Limburg van 1929 tot 1933,
bevinden zich tal van "Limburgse" prentbriefkaarten. Daarnaast heeft hij foto's over
Limburgse onderwerpen verzameld. In de beeldbank zijn nu ongeveer 564
prentbriefkaarten en foto's te raadplegen.

Tekeningen, prenten en fotografie van het Regionaal Historisch Centrum Limburg
De sinds de fusie in 2004 verworven beeldmaterialen (77) betreffende de Provincie
Limburg en Maastricht in het bijzonder.

Fotocollectie Sphinx en Céramique van het Sociaal Historisch Centrum voor
Limburg
e

Sphinx, kenmerkend voor de vroege industrialisatie van Nederland in de 19 eeuw, liet het
oudste bedrijfsarchief van Nederland na. In 1958 fuseerde deze grootonderneming met de
Société Céramique, de andere grote aardewerkfabriek in Maastricht. Heel veel foto’s die
door de bedrijven zelf werden vervaardigd maken deel uit van het archief.
Allerlei facetten van deze grootindustrieën uit de periode 1900-1980, vooral uit Maastricht
maar ook daarbuiten, zijn er in terug te vinden. Fabriekscomplexen, machinerieën,
aspecten van het productieproces, medewerkers, reclame-uitingen, bezoeken van
hoogwaardigheidsbekleders, personeelsactiviteiten, bijzondere ontwerpen, maar ook
stadsbeelden van Maastricht. Momenteel zijn ca. 700 afbeeldingen in de beeldbank
opgenomen.

Fotocollectie DSM (De
Staatsmijnen)
(
Deze collectie bevat meer dan 100.000 negatieven en foto’s van de Staatsmijnen (DSM) en
beslaat de periode 1900 tot 1975. De foto's laten alle aspecten van het mijnbedrijf en het
culturele en sociale leven eromheen zien.
In de beeldbank zijn nu ongeveer 640 afbeeldingen opgenomen. Binnenkort wordt het
aangevuld met ca. 62.000 beschrijvingen inclusief ca. 10.000 afbeeldingen.

Reacties
Aangezien niet alle afbeeldingen in detail zijn beschreven, bestaat de mogelijkheid via de
beeldbank een reactie te plaatsen en eventuele nadere informatie aan te reiken. Uw
reacties zien we graag tegemoet!
Op de ‘Aanmelden’ pagina kunt u zich met een gebruikersnaam en wachtwoord laten
registreren.

Auteursrechten
Wij hebben al het mogelijke gedaan om rechthebbenden op de afbeeldingen te
achterhalen. Mocht u van mening zijn rechten op bepaalde afbeeldingen te kunnen doen
gelden, verzoeken wij u een e-mail te zenden naar info@rhcl.nl of een brief te zenden naar:
Beeldbank - Historisch Centrum Limburg
Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht

