Verhaalmodel: Mijn Gelderland
Wat fijn dat u verhalen gaat schrijven voor Mijn Gelderland! Neemt u eerst de tijd om de website
www.mijnGelderland.nl eens door te bladeren. Op deze manier ziet u hoe uw verhaal er straks op
Mijn Gelderland uit komt te zien.
Een verhaal bestaat uit:
a. een tekst van 100 tot maximaal 400 woorden
b. minimaal 1 tot maximaal 16 afbeeldingen (bij voorkeur ook historisch beeldmateriaal)
c. de exacte adresgegevens van de betreffende plaats – of de GPS-coördinaten van een plaats
zonder adres (zoek de plek op Googlemaps-rechtermuisklik-Wat is hier? – er verschijnt een
blokje met benadering adres en GPS-coördinaten)
Het verhaal
Titel
- De titel van een tekst is belangrijk. Deze kan lezers op uw tekst attenderen. Bedenk dat de lezers
van mijnGelderland uit heel Gelderland (en verder) komen. Alleen een titel ‘Hervormde Kerk’
volstaat niet. Beter is bijvoorbeeld ‘Hervormde Kerk in Druten’. Een titel is kort (en pakkend).
Inleiding
- Beschrijf in de inleiding om wie of wat het verhaal gaat, wanneer het zich afspeelt en op welke
locatie. Op deze manier wordt er een context gecreëerd voor de lezer.
Vorm en omvang
- Teksten voor het beeldscherm (web en mobiel) mogen niet te lang zijn. Herschrijf bestaande
teksten, maak het kort en bondig. Een verhaal omvat minimaal 100 en maximaal 400 woorden.
- Denk aan de hoofdlijnen, een toerist of historische leek heeft liever een aansprekend feit dan een
lang betoog. Wees wel specifiek in historische feiten (volledige namen van historische figuren,
jaartallen).
- Probeer, naast feitelijke informatie zoals jaartallen, bezitters en afmetingen, de verhalen te laten
leven. Dit kan bijvoorbeeld door te schrijven over de mensen die er gewoond hebben, of het
gebruik van een anekdote of citaat. Dit maakt het verhaal menselijk.
- In de tekst mensen niet aanspreken op locatie waar ze zijn, maar neutrale locatieformulering. Dus
niet ‘waar u nu staat’ of ‘rechts van u’. Wel: ‘op de hoek van de Appelstraat en de Hoofdstraat’ of
‘op nummer 7 van de Hoofdstraat’.
Structuur
- U mag de tekst voorzien van tussenkopjes. Als u dit niet doet, zal de redactie dit op zich nemen.
- Zorg ervoor dat de verschillende paragrafen ongeveer dezelfde afmeting hebben.
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Vermeldingen
- Als u het op prijs stelt, vermelden we de auteursnaam onderaan.
- Vermeld duidelijk de organisatie waarvan het verhaal afkomstig is. Aan ieder verhaal koppelt de
redactie de organisatiepagina van de desbetreffende instelling. Staat uw organisatie nog niet op
Mijn Gelderland? Stuurt u dan een korte omschrijving (maximaal 300 woorden), het logo en een
afbeelding mee met het verhaal.
Beeldmateriaal
-

-

Elk verhaal bevat minimaal 1 illustratie (bij voorkeur bestandstype .jpg, png of gif, minimaal 500
pixels breed). Lever deze afbeeldingen als losse bestanden aan de redactie aan. De beelden
vormen een aanvulling op het verhaal. Denk bijvoorbeeld aan:
o Historische bronnen (zoals een brief of koopakte)
o (Historische) tekeningen, prenten of schilderijen (zoals stadsgezichten of spotprenten)
o Portretten van betrokken personen
o Hedendaagse en historische foto’s
Vermeld bij iedere afbeelding een bijschrift met daarin: de maker (bijvoorbeeld de fotograaf), de
bezitter (bijvoorbeeld ‘Gelders Archief’) en één zin over wat er wordt afgebeeld.
U zorgt er zelf voor dat de beeldrechten van dit materiaal geregeld zijn en gedeeld kunnen
worden met Erfgoed Gelderland. U sluit hierover een overeenkomst van deelname af.

Extra materiaal
-

-

Naast het beeldmateriaal kan extra materiaal worden toegevoegd (niet verplicht)
o Filmpje, niet te lang (maximaal 4 minuten). Dit filmpje wordt op YouTube-kanaal van
mijnGelderland geplaatst. Het is ook mogelijk alleen een link naar YouTube aan te
leveren.
o Geluidsfragment, bijvoorbeeld een ooggetuigenis van wat er zich op die plek heeft
afgespeeld. Ook hiervoor geldt, niet te lang. [Bestandstype mp3.]
o Panoramaview van bijvoorbeeld een kamer die zich binnen in een monument bevindt
maar niet toegankelijk is voor publiek. (jpg. Equirectangular formaat of 6 bestanden in zgn
cube-formaat: realisatie in overleg.) Kijk voor een voorbeeld op:
http://www.mijngelderland.nl/#/culemborg-stap-in-het-verleden/de-binnenpoort.
Ook voor extra materiaal geldt, dat u de eigendomsrechten geregeld heeft en/of kunt
overdragen.
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