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Instructies voor het insturen video ‘Dit is mijn foto van de Tweede Wereldoorlog’  

Waar kun je de 650 foto’s vinden? 
 
Op www.in100fotos.nl staan de foto’s onderverdeeld per provincie (iedere provincie heeft 50 
inzendingen). Door de foto’s aan te klikken, kun je een uitgebreid bijschrijft raadplegen. Als je 
eenmaal een foto hebt aan geklikt, kun je onderin ook per thema foto’s zoeken. De vijf thema’s zijn: 
1. Militaire strijd en bevrijding 
2. Vervolging en uitsluiting 
3. Duitse aanwezigheid en collaboratie 
4. Verzet en repressie 
5. Dagelijks leven  

Hoe maak je een video? 

Een video kun je eenvoudig maken met je telefoon of camera. Zorg dat de video ongeveer één 
minuut duurt. Noem aan het begin van de video je naam en functie / beroep. Leg daarna kort uit 
waarom je deze foto gekozen hebt, en waarom deze foto je aanspreekt. Doe geen moeite de gekozen 
foto in beeld te brengen. Deze wordt later door het video productiebedrijf in het filmpje 
gemonteerd.  Tv-presentator Jamie Trenité hebben we bereid gevonden een demo op te nemen. 

Aan welke technische specificaties moet je video voldoen?  
 
1. Film horizontaal 
2. Indien mogelijk, laat je video door een ander filmen. Als dit niet gaat, probeer je telefoon dan 
ergens neer te zetten. 
3. Film je video voor een witte achtergrond (in ieder geval een neutrale achtergrond) 
4. Probeer zo min mogelijk achtergrond geluid op te nemen. 

Hoe stuur je een video in?  
Mail de video met een link naar de foto die je bespreekt (of, als dit niet gaat, de titel en een korte 
beschrijving van de foto) in een zo hoog mogelijke kwaliteit via WeTransfer naar Laurien 
Vastenhout (l.vastenhout@niod.knaw.nl). Lukt dit niet probeer de video dan te mailen of stuur deze 
via WhatsApp naar 06-15628192. Vermeld hierbij ook je naam en e-mail adres.  

Wat gebeurt er met je video? 

De video wordt volgens een standaard format bewerkt. We zullen deze vervolgens delen via onze 
sociale media (Facebook, Twitter en Instagram: @in100fotos) We mailen de (link van de) bewerkte 
video’s terug zodat je deze ook via jouw netwerk kan delen. 

Belangrijk: bij het delen van de video is het van belang dat je in ieder geval #in100fotos,  
@in100fotos vermeldt, en de link naar de website www.in100fotos.nl noemt.  

Heb je vragen, neem dan contact op met Laurien Vastenhout (l.vastenhout@niod.knaw.nl)
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