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Christmas of 1914.
Het was het eerste jaar van de oorlog die later 
bekend kwam te staan als de Great War. De we-
reld verandere voor onze ogen in vuur en rook. Het 
was een oorlog die Europa veranderd heeft en onze 
maatschappij veranderd heeft. Nederland speelde 
geen rol in deze oorlog, naast die van de  toeschou-
wer. Waardoor, jaren later de verschrikking verdwe-
nen is in ons culturele-collectieve-geest en spraak.

De installatie ‘Christmas of 1914’ brengt ons te-
rug naar die tijd. Doormiddel van audio wordt het 
verhaal van een ooggetuigen van die dag vertelt. 
Een stuk dagboek, een soldaat van het Britse leger 
krijgen beide, zowel dagboek als soldaat, hun stem 
terug.

De hoofdvraag is dan ook: 
‘Hoe kan ik de ooggetuigenverhalen van de Eerste Wereld-
oorlog opnieuw vertellen aan de Nederlandse bevolking.’ 
 
Lizette Beelen 4-5-2021

Intro



L Beelen 4-5-2021
3

Dit document is gemaakt als ondersteuning en ex-
ploratie van het afstudeerproject van Lizette Beelen. 
Het was een periode met pieken en dalen en vooral 
hard werken. Dit was het laatste CMD project waar 
ik zelf de regie over had. Het was een reflectieve 
periode. Ik heb er veel van geleerd maar ben ik mij-
zelf ook vaak tegen gekomen. 

Ik wil Stanley Op t Rood bedanken. Zijn begeleiding 
heeft mij veel geholpen deze periode. Daarnaast 
wil ik ook graag de medialab beheerders bedanken 
voor het helpen en uitlenen van de materialen die 
ik zelf niet had. (audio apparatuur, beamers etc.) Ik 
heb veel kunnen sparren en brainstormen met mijn 
afstudeer groep, Bryan Purvis, Marley van Reenen, 
Safaa Bouzambou en Felipe Cardona Escobar. Deze 
brainstorm sessies hebben mij veel inzichten en in-
spiratie gegeven. 

Als laatste wil ik Jordey Knook (medestudent en 
installatie programmeur) - Charelle van Straten (me-
destudent en spar partner) en Dylian Noordzij  (ex 
militair en expert) bedanken.
Beste allemaal, bedankt!

Het was het eerste jaar 
van de oorlog die later 
bekend komt te staan als 
de Great War

Voorwoord
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De algemene Nederlander heeft weinig inzicht in deze oorlog. De Eerste 
Wereldoorlog heeft de wereld verandert. Als je de Eerste Wereldoorlog 
niet begrijpt, begrijp je de Tweede niet en begrijp je de geschiedenis van 
Nederland niet.

Het was een menselijke oorlog, geen strijd geleid door idealen of wrok. 
In de installatie springt de menselijkheid van deze oorlog eruit. Het ver-
telt namelijk het verhaal van Bruce Bairnsfather een Britse cartoonist. 
Hij werkt, leeft en slaapt in de loopgraven. Tijdens kerstmis echter ziet 
ernaar uit dat er iets staat te gebeuren. Ze worden niet gebombardeerd. 
Er vliegen geen kogels over de loopgraven. Het is kerst. Iets dat ze ge-
meen hadden.

Christmas of 1914 is een audio installatie die met projec-
tion mapping wordt ondersteund. Er zijn drie schermen 
waar animatie en illustratie worden geprojecteerd  die zo 
de audio die de gebruiker hoort via speakers in zijn ‘brodie 
helmet’, te ondersteunen. De surroundset maakt de sounds-
cape 3-dimensionaal en vertelt het verhaal verder waar de 
audio stopt. De gebruiker wordt in een loopgraaf geplaatst, 
waarachter, voor en naast het verhaal plaatsvindt. 

Samenvatting
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De Eerste Wereldoorlog is altijd een fascinatie voor 
mij geweest. Juist omdat het zo’n draaipunt was in 
onze wereldmaatschappij. Het viel mij op dat veel 
van mijn klasgenoten, vrienden en collega’s deze pas-
sie niet deelde of zelfs weinig kennis van het onder-
werp hadden. 

‘Het was niet in onze grenzen en dus niet ons pro-
bleem’.
Terwijl Yper zo’n ± 100 km van mijn huis vandaan 
ligt. Jongens van mijn leeftijd en jonger hebben daar 
107 jaar geleden geleefd, gelachen samen gegeten en 
gedronken en vele van hen zijn daar op afschuwelij-
ke wijze gestorven. Met deze audio installatie wil ik 
deze jongens eer aan doen.

Ik ben een instinctieve ontwerper. Ik volg mijn ge-
voel sneller dan dat ik methodes aanhoud. Ik  ben 
altijd creatief geweest, tekenen, schrijven, audiobe-
werking. Het leuke aan deze installatie is dan ook 
dat die drie aspecten terug in te vinden zijn. 
Zelf heb ik een eigen art-stijl. Deze heb ik voor de 
installatie losgelaten om mijn stijl te baseren op die 
van Bruce Bairnsfather, een bekende Britse car-
toonist. Juist deze combinatie en overeenkomsten 
tussen mij en hem vond ik inspirerend. 

Persoonlijke visie
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Het verhaal speelt zich af op kermist 1914 . De gebruiker wordt 
geïntroduceerd aan de soldaat en cartoonist die deze dag heeft 
meegemaakt. Bruce Bairnsfather. 
Bruce	is	de	zoon	van	een	Engelse	luitenant.	Hij	heeft	in	het	
leger	gediend	voor	de	oorlog,	is	gestopt	om	zijn	passie	in	kunst	
en tekenen te volgen op de kunstacademie en schreef zichzelf 
in toen de Grote Oorlog uitbrak. Naast tekenen op het front 
schreef	hij	veel	in	zijn	dagboek.
Bruce	beschreef	zijn	eerste	keer	in	de	loopgraaf	als	volgt:

“An	extraordinary	sensation	-	the	first	time	of	going	into	tren-
ches....	It	was	a	long	and	weary	night,	that	first	one	of	mine	in	
the trenches. Everything was strange and wet and horrid. First 
of	all	I	had	had	to	go	and	fix	up	my	machine	guns	at	various	
points,	and	find	places	for	the	gunners	to	sleep	in.	This	was	no	
easy	matter,	as	many	of	the	dug-outs	had	fallen	in	and	floated	
off	down	stream.” 

Bruce	Bairnsfather	wordt	in	1916	getroffen	door	een	gasaanval	
waar	hij	‘shellshock’	aan	overhoudt.	Terwijl	hij	in	het	gasten-
huis ligt wordt hem een nieuwe baan aangeboden. Cartoonist 
voor	de	krant.	Hij	tekent	wat	hij	op	het	front	heeft	gezien.	
Bruce	Bairnsfather		is	in	deze	dagen	nog	een	bekend	figuur	in	
de cartoonwereld.

De audio installatie draait om een een stuk uit Bruce’s 
dagboek.	Daar	waar	hij	die	bijzondere	kerst	in	1914	
beschrijft.	Waar	voor	even	de	jongens	op	het	front	weer	
jongens	zijn.
De installatie is zo gebouwd dat het de gebruiker mee-
neemt	in	deze	dag.	De	installatie	laat	het	menselijkheid	
van deze oorlog zien door de ogen van een echt per-
soon.	De	animatie	en	frames	zijn	gebaseerd	op	Bruce	
Bairnsfather’s	iconische	stijl.	Dit	om	hulde	te	brengen	
aan de kunstenaar. 

Het is een installatie die de hele ruimte omtovert. Au-
dio	komt	van	alle	hoeken	terwijl	de	animatie	via	project	
mapping over de drie schermen beweegt. De gebruiker 
wordt in een loopgraaf geplaatst, waardoor de bedruk-
king	en	het	klemmende	gevoel	ervaren.	Het	belangrijk-
ste stuk van de audio wordt via speakers die aan een bro-
die-helm	gekoppeld	zijn,	aan	de	gebruiker	gevoerd.	De	
geluiden van het front wordt ervaren door audio torens 
die	strategisch	zijn	geplaatst	en	de	hele	kamer	onthul-
len. De gebruiker zit vast in een loopgraaf. Dit omdat 
het verhaal zich daar in plaatst vindt. Het verkennen van 
de kamer is daardoor gelimiteerd, juist om het verhaal 
te versterken.

1
1

Inleiding
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Er is een interview afgenomen met een oud-militair. In deze 
collectieve brainstorm kwam een overkoepelend thema naar 
voren. 
Er is een kameraadschap tussen soldaat en soldaat die je in 
het ‘burgerleven’ niet vindt.
In dienst wordt er gelachen samen gegeten gedronken en 
geleefd. Dit is een soort traditie dat al generaties terug gaat 
in	het	leger.	Mensen	zouden	altijd	mensen	blijven,	onder	
welke omstandigheden dan ook. Het thema is daarom ook 
de	menselijkheid	in	de	Eerste	Wereldoorlog.	

Bruce Bairnsfather - 1916

Thema
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Het	doel	van	Christmas	of	1914	is	om	de	menselijkheid	
van de oorlog te tonen. Dat de Nederlandse gebrui-
ker meegenomen wordt in het verhaal dat door Bru-
ce Bairnsfather is geschreven en door Lizette Beelen 
vorm is gegeven. Dat ze meevoelen en leren over de 
Eerste	Wereldoorlog	en	de	menselijkheid	van	deze	
‘Great War’.

Doelgroep

Deze installatie is gemaakt met Nederlanders als het 
uitgangspunt. De project animatie begint met een 
kaart van Europa. Met Nederland in het midden. De 
kaart	zoom	uit,	verschuift	naar	Frankrijk	waar	het	
verhaal plaatsvindt. Dit om aan te geven dat de Grote 
Oorlog	dicht	bij	onze	grenzen	hebben	plaatsgevonden.	

De coördinaten komen in beeld en de weersomstan-
digheden. De Nederlandse gebruiker wordt het verhaal 
in en over de grenzen geleid. 

Doel
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Het dagboekfragment is ingesproken door Lawrence J 
Cooper. Er is expres gekozen om een Brit het verhaal te 
laten inspreken, omdat het een stuk Britse geschiedenis 
is.	De	stem	is	vriendelijk,	warm	en	rustig.	Waardoor	de	
gebruiker	makkelijk	in	het	verhaal	wordt	geleid.	

Het soundscape bestaat uit verschillende lagen audio. 
Achtergrondgeluiden en de geluiden die personages in 
dit fragment maken. Deze worden vanaf verschillende 
plekken geprojecteerd om de hele kamer te voorzien. 

De	achtergronden	zijn	ruw	gemaakt	met	houts-
kool. Gescand en vervolgens aangepast in Procrea-
te.	De	personages	zijn	geheel	digitaal	ontworpen.	
Er	is	gebruik	gemaakt	van	een	ruwe	verf	stijl	en	
een gelimiteerd kleurenpalet om de atmosfeer te 
creëren. 

Het is een audio installatie die ondersteunt wordt 
door projectmapping en animatie. Het verhaal 
speelt	zich	af	op	kerst	1914,	op	het	Westelijke	
front. Het wordt verteld Bruce Bairnsfather een 
Engelse soldaat en cartoonist. Bruce Bairnsfather’s 
stijl	is	leidend	in	de	animatie.	De	doelgroep	voor	
deze	installatie	zijn:	Nederlanders.	

Enkel de narratie van Christmas of 1914

Animatie

Samenvatting introducite

Audio
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We	went	“in”	again	on	the	23rd.	The	weather	had	
now	become	very	fine	and	cold.	The	dawn	of	the	24th	
brought a perfectly still, cold, frosty day. The spirit of 
Christmas began to permeate us all; we tried to plot 
ways and means of making the next day, Christmas, 
different	in	some	way	to	others.	Invitations	from	one	
dug-out to another for sundry meals were beginning to 
circulate. Christmas Eve was, in the way of weather, eve-
rything that Christmas Eve should be.
I was billed to appear at a dug-out about a quarter of a 
mile to the left that evening to have rather a special thing 
in trench dinners—not quite so much bully and Maco-
nochie about as usual. A bottle of red wine and a medley 
of tinned things from home deputized in their absence. 
The day had been entirely free from shelling, and some-
how we all felt that the Boches, too, wanted to be quiet. 
There was a kind of an invisible, intangible feeling ex-
tending across the frozen swamp between the two lines, 
which said “This is Christmas Eve for both of us—some-
thing	in	common.”

About 10 p.m. I made my exit from the convivial dug-
out on the left of our line and walked back to my own 
lair. On arriving at my own bit of trench I found several 
of the men standing about, and all very cheerful. There 
was a good bit of singing and talking going on, jokes and 
jibes on our curious Christmas Eve, as contrasted with 
any former one, were thick in the air. One of my men 
turned to me and said:
“You	can	‘ear	‘em	quite	plain,	sir!”
“Hear	what?”	I	inquired.
“The Germans over there, sir; ‘ear ‘em singin’ and playin’ 
on	a	band	or	somethin’.”
I	listened;—away	out	across	the	field,	among	the	dark	
shadows beyond, I could hear the murmur of voices, and 
an occasional burst of some unintelligible song would 
come	floating	out	on	the	f;osty	air.	The	singing	seemed	
to be loudest and most distinct a bit to our right. I pop-
ped into my dug-out and found the platoon commander.
“Do you hear the Boches kicking up that racket over the-
re?”	I	said.
“Yes,”	he	replied;	“they’ve	been	at	it	some	time!”
“Come	on,”	said	I,	“let’s	go	along	the	trench	to	the	hedge	
there on the right—that’s the nearest point to them, over 
there.” 2 3

Het verhaal
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De Grote Oorlog
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28	juni	1914		werd	de	Oostenrijkse	aartshertog	Franz	
Ferdinand doodgeschoten door een Servische nationa-
list	Gavrilo	Princip.	Oostenrijk-Hongarije	stelde	Servië	
voor	een	ultimatum,	waaronder	dat	de	Oostenrijkse	
agenten toestemming kregen om in Sarajevo onder-
zoek te doen. Dit werd gezien als een inbreuk op soe-
vereiniteit en weigerden. Dit zorgde ervoor dat Oos-
tenrijk-Hongarije	op	28	juli	1914	de	oorlog	verklaarde	
aan Servië.

De moord was een directe aanleiding. Het echte con-
flict	gaat	veel	dieper.	Nationalisme,	imperialisme	en	de	
onderlinge wapenwedloop zorgde voor grote spannin-
gen	tussen	de	Europese	konink-en-keizerrijken.	Toen	
Oosten-Hongarije	de	oorlog	verklaarde	aan	Servië	
breidde zich dit uit door heel Europa als een brand.

Duitsland	valt	het	neutrale	België	binnen.	Zij	verwach-
ten dat ze daardoor de oorlog kunnen versnellen. Van-
uit	België	naar	Frankrijk.	Hun	plan	was	Frankrijk	over	
te nemen terug te keren en naar het Oostfront gaat om 
daar Rusland terug te dringen. Ze voorzagen echter 
niet dat de oorlog vastliep in België.

De oorlog veranderde in een loopgravenoorlog. Een 
oorlog waar beide soldaten zich ingraven en hun stuk-
ken land verdedigde. Door de wapenwedloop werden de 
wapens van de oorlog steeds wreder. Artillerie, machi-
negeweren, tanks en prikkeldraad. Deze wapenwedloop 
voorkwam dat de oorlog stremde omdat oorlog vooral 
nog frontaal werd bevochten. Omdat dit de enige ma-
nier van oorlog voeren was dat ze kende.

De oorlog kwam in 1918 ten einde. Deels door de Ame-
rikanen	die	zich	bij	de	oorlog	voegden	in	1917.	Met	hun	
hulp lukte het de Franse en de Engelse om het Duitse 
Leger te verslaan. Op 9 november maakt de sociaal-de-
mocratische politicus Friedrich Ebert een einde aan 
het	Duitselijke	keizerrijk.	Hij	vormt	Duitsland	om	in	
een	Weimarrepubliek.	Op	11	november	sluit	hij	de	wa-
penstilstand.	Dit	zorgde	voor	een	sneeuwbaleffect	die	
eindigde in de dolkstootlegende. De oorlog eindigt 
definitief	in	28	juni	1919.	Niet	op	het	slagveld	maar	in	
politieke sfeer.
In de Eerste Wereldoorlog kwam er in na schatting 10 
miljoen soldaten en 7 miljoen burgers om het leven. 20 
miljoen mensen raakte gewond. 4 5

De Eerste Wereldoorlog 1
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They shall not grow old
Peter Jackson   
16 oktober 2018

Deze	film	is	een	oorlogsdocumentaire	
die	kleur	en	geluid	terug	gaf	aan	film	
geschoten in 1914/1918. 
In	de	intro	van	de	film	wordt	er	gebruik	
gemaakt van narriatie, ingesproken door 
oude mannen. Waardoor het idee wordt 
geschetst	dat	deze	mensen	terug	kijken	
op hun leven. De stemmen worden na-
loop	van	de	film	jonger,	waardoor	de	
kijker	de	oorlog	ingezogen	wordt.	
Ook	hier	komt	de	menselijkheid	van	de	
oorlog aanbod. Zo wordt er gezegd dat 
ze hadden verwacht dat een beschaafde 
oorlog	zou	zijn.	Een	oorlog	zoals	vele	in	
die	tijd.	Eerlijk.	
Er wordt vanaf het begin al verteld dat er 
al	gesmokkeld	werd	met	leeftijden.	Nati-
onalisme dreef ze tot fraude. Ze wouden 
vechten voor hun land. 

De	kijker	reist	met	de	soldaten	mee	van	hun	training	
center, naar het front. Er wordt uitgelegd hoe een 
loopgravenoorlog wordt gevoerd. De verschillende 
loopgraven komen aan het licht en ook het leven in de 
loopgraven.	Een	menselijk	aspect	die	er	uitspringt	is	
dat de soldaten hun loopgraaf-gangen namen gaven. 
Alsof het straten waren. Er hingen zelfs naambordjes. 

Ook wordt er laten zien hoe je met koelwater van een 
geweer thee kan maken. De band tussen mens en hun 
paard wordt beschreven. Soldaten mochten twee da-
gen	weg	bij	het	front	als	hij	zijn	paard	verloor.	Zo	werd	
er in de documentaire gezegd:  
“Losing	a	horse	was	as	losing	a	friend.”	

Het	leven	in	een	loopgraaf	wordt	getoond	aan	de	kij-
kers. De gokspellen die de soldaten met elkaar speel-
den, de maconochie en perzik-appel jam die ze aten. 
Hoe ze hun behoeftes deden, waar ze sliepen. Ook de 
donkere kanten van de mensheid wordt verteld. De 
soldaten	vertellen	dat	zij	niet	bang	waren	om	te	ster-
ven maar om een ledemaat te verliezen. 
De	film	eindigt	rond	11	nov	1918	waar	de	wapenstil-
stand wordt beschreven. Hoe mat het voelde. Er 
waren geen feesten. Het was het einde van het enige 
leven dat ze kende. 
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Airborne museum Arnhem - 2020

Projectmapping in het  
Airborne museum in Arnhem
In het Airborne museum in Arnhem was 
een zaal afgezet. Hier was een kaart van 
Arnhem te zien. Met middel van beamers 
werd er een animatie op geprojecteerd. Zo 
werd de slag om Arnhem vormgegeven. De 
gebruiker kan dan zien hoe de legers zich 
rond Arnhem bewogen.
Het museum, villa Hartenstein, staat 3D op 
de kaart geprint waardoor het echt naar 
buiten ‘popt’. 7
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Verhalend vertellen

Uit verschillende onderzoeken die zijn opgezet 
kwam naar voren dat verhalend vertellen een 
vak apart is. Toon, pauzes, en menselijkheid 
zijn belangrijke aspecten. Er is geëxperimen-
teerd met stemmen met nadruk op AI versus 
menselijke, op toon en pauzes. Tekst versus 
ingesproken tekst. Daarom is er gekozen om 
een voice-actor in te huren. Een die de au-
thenticiteit (Engels) van de originele schrijver 
deelt.  Dit om de tongval te vangen. 

Verhaal perspectief
Gelijkenis gaat er over hoe een persoon zich kan in-
leven met een hoofdpersonage van een narratief. Dit 
kan zijn gebaseerd op geslacht, leeftijd, situatie maar 
ook zelfs een thuissituatie waar iemand zich in be-
vindt. De mate waarin de lezer zichzelf daadwerkelijk 
in een personage herkent wordt ervaren gelijkenis of 
waargenomen gelijkenis genoemd.
Ook hangt de mate waarin de lezer denkt dat hij of zij 
een overeenkomst heeft met de hoofdpersonage ook 
samen met de sympathie die de lezer voor dit karakter 
voelt. 

Uit onderzoek wordt er gesuggereerd dat de Ik per-
soon enkel goed  werkt voor verhalen waar het ka-
rakter dat we als ‘goed’ wordt neergezet.  Uit testen 
bleek dat dagboekfragmenten echter aanvoelen als ze 
vanuit een Ik-persoon wordt verteld. Daarnaast heb 
ik besloten juist niks aan het fragment aan te passen, 
om het dicht bij Bruce Bairnsfather te houden. Daar-
om is de audio ook Engels. Omdat het direct uit de 
soldaat zijn dagboek is gehaald. 8
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Als	we	niet	van	het	verleden	leren	zijn	we	gedoemd	
hem	te	herhalen.	Er	zijn	verhalen	in	het	verleden	waar	
we nog steeds van kunnen leren. De verhalen van de 
oorlog	bestaan	niet	alleen	uit	wreedheid	en	pijn.	Er	is	
een	menselijkheid	die	begraven	ligt	in	deze	verhalen.	
Ook deze verhalen moeten doorgegeven worden en 
gekoesterd worden. Daarom is er juist voor het kerst-
verhaal van 1914 gekozen. In dit verhaal wordt er bloot-
gelegd dat het een oorlog was gevochten door jongens. 
Jongens die geen wrok hadden tegenover elkaar. 
De kern van het verhaal ligt om het feit dat er een korte 
wapenstilstand ontstaat op kerstmis in 1914. Het was 
een dag waarin Engelse en Duitsers samenkomen, niet 
om te vechten maar om kerst te vieren.

Bruce	Bairnsfather	schrijft	hier	heel	beeldend	over.	In	
het	begin	van	zijn	stuk	schetst	hij	met	enkele	woorden	
hoe het leven in de loopgraven aanvoelde. Met een na-
druk	op	hoe	anders	dit	aanvoelde	rond	kersttijd.	
Christmas of 1914 maakt gebruikt van deze beeldende 
tekst en ondersteund dit met audio en visueel. 

Bruce Bairnsfather - A Hopeless Dawn - 1916

Waarom

9
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Prototypes
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Audio  
van het verhaal Het Gevang

Belangrijkste	conclusie:	Narratief 
moet professioneel aangepast worden. 
Anders leidt het af van het verhaal.

Verhaal: Het Gevang
Samenvatting:  De testpersoon wordt als eerst blootgesteld aan 
de soundscape zonder narratief. Er wordt gevraagd waar het 
verhaal plaatsvindt. Vervolgens luistert de testpersoon twee keer 
naar hetzelfde audioverhaal. Eén met een soundscape en één 
zonder. 
 
Doel: Het onderzoeken hoeveel invloed een soundscape heeft op 
een verhaal. 

Verwachting: Mensen kunnen door middel van een soundscape 
afleiden	waar	het	verhaal	plaatsvindt.	Daarnaast	is	er	een	nodig	
om	het	verhaal	leefbaarder	te	maken.

 
Script:	Bijlage	1

Resultaten: De testpersonen konden raden in wat voor atmo-
sfeer het verhaal afspeelt. De soundscape voegde een extra laag 
toe aan de ervaring. De vertelling van het verhaal was wel een 
struikelpunt, zo was die te monotoon en te weinig pauzes. 
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Opstelling

Verhaal: Loopgravenoorlog
Samenvatting:	Er	zijn	twee	fictieve	verhalen	geschreven	
die tussen 1914-1918 plaatsvinden in verschillende per-
spectieven. Een verhaal met een positief-arc en een ver-
haal met een negatief-arc. Een verhaal is geschreven in de 
ik-persoon	de	andere	in	een	hij-zij	perspectief.	

Doel:	Testen	welk	perspectief	het	best	werkt	bij	het	ver-
haal	dat	ik	uiteindelijk	wil	vertellen.

Verwachting:Ik persoon werkt het best met de positieve 
arc,	hij-zij	bij	de	negatieve	arc.	Omdat	mensen	graag	af-
stand	willen	voelen	bij	een	negatief	verhaal.

Scripts:	[Bijlage	3] 

Resultaten:
Mensen vonden het negatieve verhaal vaak interessan-
ter. Ook voor negatief werd vaak voor een ‘ik-persoon’ 
perspectief gekozen. Het lezen van de tekst werd als lang 
ervaren. 
Voor de positieve arc werkt ‘ik-persoon’ ook het beste. 
Bij	beide	verhalen	miste	ze	een	‘achtergrond’,	ze	wilden	
graag	iets	vooraf	lezen	waardoor	ze	weten	in	welke	tijds-
geest het verhaal zich zou afspelen.

Belangrijkste	conclusie:	De	lezer	moet	‘achtergrondin-
formatie’ lezen voordat ze de experience ingaan zodat 
ze weten waar ze mee dealen en direct in het verhaal 
kunnen stappen. 
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Opstelling Audio  
van de experience Loopgravenoorlog

Experience: Loopgravenoorlog
Samenvatting: Het positieve verhaal van de vorige itera-
tie	is	omgezet	naar	audio.	Men	krijgt	dit	verhaal	te	horen	
terwijl	ze	in	een	zelfgemaakte	loopgraaf	zitten.		Er	wordt	
gespeeld met achtergrondgeluiden en belichamen van 
een installatie. 

Doel:	Kijken	of	het	plaatsen	van	de	testpersoon	in	een		
‘vergelijkbare’	omgeving	als	waarover	gesproken	wordt	in	
de	test	een	extra	laag	beleefbaarheid	geeft.

Verwachting:  De loopgraaf voegt een extra beleving toe 
aan het verhaal dat vertelt gaat worden.

Resultaten: 
De	testpersoon	voelde	zich	niet	op	zijn	gemak	in	de	loop-
graaf. Toch hielp het hen beter inleven in het verhaal en 
in de ervaring. Het belichamen van het verhaal maakt 
het	beleefbaar.	Het	geluid	is	nog	niet	beleefbaar	omdat	
het door de koptelefoon komt en niet de hele ruimte 
beademd. Soundscape voelt niet realistisch. De geluiden 
moeten luider.  De loopgraaf voelt nog kaal, kan met lich-
ten en ondergronden werken.

Belangrijkste	resultaat:		Door	de	testpersoon	
in een loopgraaf te plaatsen kunnen zich 
beter in het verhaal verplaatsen en voelen ze 
minder afstand tot het hoofdpersoon.
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Foto experience:
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Audio  
van de experience Loopgravenoorlog

Projectmapping Christmas of 1914.1

Samenvatting: Een audioverhaal dat ondersteund wordt 
door een ruw storyboard. Het verhaal is het verhaal van 
Christmas 1914 door Bruce Bairnsfather. Het werd gepro-
jecteerd met een beamer.

Doel:	Kijken	of	het	storyboard	aansluit	bij	de	audiofrag-
ment.	Kijken	welke	stijl	het	best	leesbaar	is	als	je	het	wilt	
projecteren.  

Verwachting:	De	achtergrond	moet	lichter	zijn	dan	de	
voorgrond	om	leesbaar	te	zijn.	Niet	alle	stukken	audio	
hoeft ondersteund te worden met beeldmateriaal om zo 
de audio uit te laten poppen. 

Conclusie: Wit is leesbaarder. Voor projectmapping is een 
duistere kamer nodig maar niet te duister. 

Belangrijkste conclusie: Er moet constant een frame te 
zien zijn op de muren anders worden de testpersonen uit 
het verhaal gehaald.
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Foto experience:
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Verhaal: Loopgravenoorlog   Ik-persoon perspectief +  
         achtergrondinformatieblad.

Experience: Loopgravenoorlog   Belichaming van de ervaring

Projectmapping:       Volledige animatie 
Christmas 1914.1

Verhaal: Het Gevang     Soundscape

Naam prototype     Doorgezet aspect

Aspecten
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Conclusie
Uit de verschillende testen bleek dat de audio voor Christ-
mas	of	1914	gelaagd	moet	zijn.	Het	moet	van	verschil-
lende hoeken komen en verschillende volumes bevatten. 
Dit zo dat de geluiden van elkaar onderscheiden worden, 
zoals	kleurwaardes	in	een	schilderij.	Het	narratief	moet	
ingesproken	worden	door	een	rustige	menselijke	verteller.	
Het verhaal moet vanuit een Ik-persoon verteld worden. 
Er moet geprojecteerd worden in een donkere ruimte. 
Lichte kleuren in de stills het voortouw namen. 

Er	moet	constant	iets	te	zien	zijn,	anders	wordt	de	gebrui-
ker uit de ervaring getrokken. In Christmas of 1914 wordt 
er gebruikt gemaakt van mixed media (traditioneel en 
digitale	kunst)	om	de	atmosfeer	en	stijl	van	Bruce	Bairns-
father te vangen. 
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Concept
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Ontwerp criteria
Audio en ruimte:

Narratie:
De	Audio	moet	scherp	en	helder	zijn.	Het	moet	authentiek	
voelen, waardoor de tekst ingesproken moet worden in het 
Engels	door	en	Brits.	Om	zoveel	mogelijk	gelijkheden	met	de	
auteur te vangen.

Soundscape:
De	geluiden	moeten	afwisselend	van	elkaar	zijn.	Zowel	in	
volume als kracht. Uit testen bleek dat het vanuit verschillen-
de hoeken van de ruimte geprojecteerd moet worden om de 
gebruiker te vangen in één beleving en de kamer 3D te ma-
ken.	De	geluiden	moeten	afwisselend	van	elkaar	zijn.	Zowel	
in volume als kracht. Uit testen bleek dat het vanuit verschil-
lende hoeken van de ruimte geprojecteerd moet worden om 
de gebruiker te vangen in één beleving en de kamer 3D te 
maken.
 
Verhaal: Speelt zich af tussen 1914 en 1918. 
Is geschreven door een ooggetuigen.

Projectie:
De	projectie	moet	het	hele	kijkveld	van	de	gebruiker	in	beslag	
nemen. Van links naar rechts. De projectie moet in een don-
kere	kamer	tentoongesteld	worden,	helder	en	scherp	zijn.	

Loopgraaf en helm:
Om de beleving te laten ademen wordt de installatie beli-
chaamt. De gebruiker moet ongemak voelen van de knel-
lende helm en gebukte houding in een loopgraaf om het 
verhaal geheel in zich op te nemen.
 
De illustraties:

De karakters:
De	karakters	moeten	lijken	op	de	karakters	en	stijl	waar	
Bruce Bairnsfather zo bekend mee is geworden. De instal-
latie	moet	zijn	erfgoed	uit	ademen.	Er	wordt	vooral	gelet	
op	de	cartoon-achtige	stijl	in	verhouding	met	de	grimmi-
ge en donkere achtergronden.

De achtergronden:
De achtergronden van de frames moeten ruw en hard 
zijn.	Het	moet	de	atmosfeer	tekenen	van	de	Grote	Oor-
log. Het kleurenpalet is limiet en er wordt met houtskool, 
potlood	en	fineliner	gewerkt	om	de	duistere	kanten	van	
de omgevingen te vangen.
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Achtergrond informatie
Uit vorige iteraties bleek dat men behoefte had aan ach-
tergrondinformatie over de soldaat waar het over ging. 
Een simpel blad met daarop de basisgeschreven was al 
voldoende. Het achtergrondinformatieblad zorgt ervoor 
dat de gebruiker met minimale voorkennis de installatie 
instapt.	Hierdoor	kan	hij/zij	direct	mee	gesleept	worden	
door	het	narratief	zonder	dat	hij/zij	zich	moet	afvragen	
‘maar over wie gaat het?’ 
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Front: Westfront.
Location: France

 
 

Name Soldier: Bruce Bairnsfather
Day of Birth: 9 Juli 1887.
Age soldier: 27.

Bruce Bairnsfather in full, 
Charles Bruce Bairnsfather is a cartoonist best known for his grimly humorous depictions of British soldiers in the trenches of 
World War I.

The son of a soldier, Bairnsfather attended the United Services College at Westward Ho, north Devon, but after a short period in 
the	army	he	decided	on	an	art	career.	He	studied	art	briefly	but,	unable	to	find	work	in	the	field,	joined	a	firm	of	electrical	engi-
neers, for which he eventually became a representative. In August 1914 he rejoined his regiment and later that year went to Fran-
ce.  
 
He	began	sketching	in	the	trenches,	and	in	1915	his	first	cartoons	about	army	life	appeared	in	The	Bystander,	where	they	were	an	
immediate success. Wounded in action, he had further opportunity to sketch during his convalescence. Collections of his dra-
wings enjoyed wide popularity. His most famous character was Old Bill, a middle-aged Cockney soldier with a walrus moustache.
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Artstyle
Personages:
De	personages	qua	uiterlijk	zijn	gebaseerd	op	de	karakters	
van	Bruce	Bairnsfather.	Zijn	iconische	stijl	is	overgezet	
naar	digitaal.	De	karakters	zijn	ingekleurd	op	een	schil-
derachtige manier om ze contrast te geven met de ruwe 
traditionele achtergronden. 
Er	is	gekozen	voor	een	gelimiteerd	kleurenpallet.	Dit	zijn	
vooral grauwe kleuren om atmosfeer te schetsen. De kleu-
ren	zijn	gebaseerd	op	Bruce	Bairnsfather’s	tekeningen.	
Om	de	personages	zijn	dunne	witte	lijntjes	aangebracht	
om ze nog sterker uit de achtergrond te laten springen.

Achtergronden:
De	achtergronden	van	de	frames	zijn	gemaakt	op	een	A3	
papier,	met	houtskool,	potlood	en	een	fineliner.	Daarna	
worden ze gescand en bewerkt met Procreate. 
Er is gekozen om de achtergronden ruw en schetsachtig te 
houden. Dit alles om de atmosfeer nog te versterken en de 
gebruiker echt het gevoel te geven van de ruwheid van de 
oorlog en het leven in een loopgraaf. 
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Opstelling
De audio van de installatie komt vanuit verschillende hoe-
ken van de ruimte. Vanuit een headset in een brodiehelm 
wordt het verhaal aan de gebruiker verteld. Via surround 
sound	hoort	de	gebruiker	de	soundscape	van	het	Westelij-
ke front. 

De installatie bestaat uit drie schermen. Hier 
wordt met beamers de projection mapping op 
geprojecteerd. De animatie maakt geheel ge-
bruik van deze drie schermen. Waardoor het 
verhaal verschillende kanten op de gebruiker af 
komt.
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Start Host helpt  
gebruiker  

in installatie

Host plaatst helm 
op het hoofd van 

de gebruiker

Starten van  
soundscape

Starten van 
animatie

Verteller 
begint

Host helpt gebruiker 
uit de installatie

Host neemt 
de helm terug

Tijdlijn ervaring
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De brodiehelm
De plastic replica van de brodiehelm wordt door testpersonen als 
vervelend ervaren. Het plastic knelt en zit strak. Dit is de bedoeling 
van het toevoegen van de helm in de ervaring. In Christmas of 1914 
wordt er met de belichaming van ongemak gespeeld om de vatting 
van het verhaal te vangen. De gebruiker wordt direct in het verhaal 
geplaatst	door	de	helm	die	hij/zij	moet	dragen.	Dit	ongemak	van	
de helm en het zitten in de loopgraaf laat de ervaring ademen. 

Concept art
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Plan van aanpak
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Audio 
+ 

Soundscape

Storyboard 
+ 

animatie

Bouwen 
installatie

Aanscherpen

Routekaart
Als	eerst	ga	ik	mijzelf	ontfermen	over	de	volledige	sounds-
cape. Audio staat in Christmas of 1914 voor aan en is daar-
om	mijn	grootste	prioriteit.	De	audio	moet	leidend	zijn	aan	
het verhaal en zelfs een deel van de narratief overnemen in 
het einde. Het is de audio die de installatie start en afsluit.

Nadat ik de soundscape af heb, ga ik mezelf focussen op 
het storyboard en vervolgens op de animatie. Ik ga gebruik 
maken van digitale art (Procreate) en traditionele (houts-
kool op papier). Vooral in dat laatste wordt er ‘ruw’ ge-
werkt. Om het kracht van het medium (houtskool) er echt 
uit laten poppen.

Als	deze	twee	sleutel-bestanddelen	af	zijn	
worden deze samen getest. Er wordt aan 
gesleuteld en verbeterd daar waar nodig. 
Zodra het verhaal strak op papier staat 
gaat het bouwen beginnen: drie schermen 
en loopgraaf. 

De	installatie	wordt	in	zijn	geheel	getest.	
Aangescherpt en verbeterd daar waar no-
dig. 
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Obstakels en groei
Verwachte obstakels: 
De	kwaliteit	van	de	effect	geluiden	van	de	soundscape	moeten	in	
vergelijkbare	kwaliteit	zijn	met	elkaar.	Ze	moeten	goed	afgestemd	
worden en realistisch klinken. Dit betekent niet dat ze van de re-
alistische	bron	af	moeten	komen.	In	mijn	vorige	testen	konden	
sommige mensen raden dat ik vuurwerk had gebruikt in plaats van 
geweerschoten. Dit moet voorkomen worden.

De	frames	van	de	animatie	moeten	consistent	zijn.	Zowel	in	stijl	
als grootte en kleur gebruik. Omdat er gebruik wordt gemaakt van 
vele frames is dit een opgave. Ik moet feedback vragen om te zien 
of	ik	deze	consistentie	heel	de	tijd	in	de	vingers	kan	houden.

De	bouw	en	het	afstellen	van	de	beamers	gaat	veel	tijd	in	beslag	
nemen. Ik moet de beamers zo kunnen plaatsen dat ze de animatie 
op dezelfde grootte afspelen en het beeld recht staat. Dit betekend 
waterpas. Een lastig obstakel, die ik vaak voor de vorm weg had 
gelaten	bij	mijn	testen	om	mijn	eigen	tijdsdruk	te	verlagen.	

Groei: 
Van Christmas 1914 heb ik veel geleerd. Naast dat Christ-
mas	of	1914	mij	de	ruimte	gaf	om	mijn	passie	te	achter-
volgen	gaf	het	mij	ook	de	mogelijkheid	een	nieuw	iets	
te	leren.	Namelijk	werken	met	audio.	Ik	heb	mijzelf	erg	
verkeken in het audio gedeelte van dit project. Toen ik 
begon	aan	mijn	afstuderen,	dacht	ik	dat	audio	makkelijk	
was. Maar door Christmas of 1914 heb ik geleerd dat éch-
te	audio	moeilijk	is.	

Daarnaast	heb	ik	al	mijn	sterke	kanten	als	een	designer	
in dit project kunnen stoppen en aan kunnen scherpen. 
Storytelling	en	illustratie.	Ik	heb	mijn	tenen	gedipt	in	de	
wateren van animatie en heb voor het eerst geïllustreerd 
voor ‘het grote doek’. Ik ben dankbaar voor dit project, 
omdat	het	mij	zoveel	groeimogelijkheden	heeft	gegeven	
en nog steeds biedt. 
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Bijlage
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Bijlage 1
Script: Het Gevang  
Lizette Beelen 2019

Zijn	vinger	klopte	met	een	verschrikkelijke	pijn.	
Salvador	kon	zijn	hartslag	voelen	in	de	stomp.	
Warm.	Het	voelde	zo	warm.	Salvador	liet	zijn	

hoofd	naar	achter	zakken	en	liet	zijn	achterhoofd	
tegen de celmuur leunen. De cel was kleiner dan 
zijn	kamer	in	Westerklief.	Het	had	geen	ramen	

noch licht, en een hoop stro functioneerde als een 
bed. Salvador had niet gehuild. Zelfs niet toen ze 
zijn	vinger-stomp	dichtbranden	met	warm	ijzer.
Ze	hadden	hem	naar	de	waslokalen	gesleurd.	Zijn	
kleding uitgedaan en onder een koude douche ge-
zet. Daarna hadden ze hem ingesmeerd met talk-
poeder en hem een simpel linnen shirt en linnen 

broek aangetrokken.

“Tegen	de	luizen,”	hadden	ze	gezegd.	
Het	was	duidelijk	dat	hun	prioriteit	niet	
lag	bij	het	comfort	van	de	gevangenen.	
Of	de	angst	dat	zij	last	van	luizen	zouden	
hebben.	Het	ging	om	de	wachters.	Dat	zij,	
na hun werkshift, zonder parasieten terug 

naar huis konden keren.
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Bijlage 2
Resultate ‘Het Gevang ‘ 

Waar gaat het verhaal plaats vinden?

- Metrostation 
- De efteling 
-Riool

- Loods
- iemand die achtervolgt 
wordt
-Verdwaad
-Donker

Feedback 1

Mensen stem klinkt beter dan Ai. Nogsteeds erg mo-
notoom. Kan dramatischer. Achtergrond geluiden voe-
gen extra belevingslaag toe. Overstemde soms de stem.

Feedback 2

De voorlezer moet meer pauzes nemen voor het dra-
matische	effect.	Achtergrond	geluiden	voegen	een	
extra belevingslaag toe.
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Bijlage 3.1
Script: Loopgravenoorlog postie hij/zij perspectief 
Lizette Beelen 2021
De	modder	kwam	tot	aan	zijn	knieën.	James	North	
kon	de	zon	op	zijn	wangen	voelen	branden.	Het	
was	zomer.	Eíndelijk	zomer.	De	klei	die	de	wanden	
van	zijn	loopgraaf	vormde	begonnen	hard	te	wor-
den. Het was een één mans brede greppel. James 
kon	zichzelf	er	net	in	omdraaien.	Hij	was	niet	eens	
de	grootste	van	zijn	bataljon.	Een	lach	ontsnap-
te	hem	toen	hij	dacht	aan	die	arme	Richard.	Zijn	
overjas bleef vorig jaar nog steken achter schot. 
Het had twee mannen gekost om  de Welshman 
los	te	krijgen.	James	plaatste	zijn	geweer	tegen	de	
wand	aan.	Vanonder	zijn	helm	kon	hij	net	boven	de	

loopgraaf spieken.

Het front was rustig die ochtend. Maar God weet 
wanneer dit om zou slaan. James drukte een sigaret 
tussen	zijn	lippen.	Het	leek	wel	eeuwen	geleden	
dat	hij	voor	het	laatst	een	echte	‘toby’	had	gerookt.	
Een	sigaar.	Zijn	vader	had	hem	er	eentje	gegeven	
op	zijn	18e	verjaardag.	Twee	loopgravenoorlog-ja-

ren geleden. 

De James van toen had zich een echte man 
gevoeld,	terwijl	hij	zijn	longen	had	gevuld	
met	de	zwaardere	tabak.	Nu	wist	hij	het	
niet meer. In deze wereld die zo manne-
lijk	was,	leek	het	woord	‘man’	niet	meer	te	

bestaan. Je leefde. Of je stierf.
James	knipte	zijn	tondeldoosje	aan	en	ont-
stak	daarmee	zijn	sigaret.	Als	hij	dan	toch	
dood moest, dan het liefst met een sigaret 
in	zijn	schedel.	Zijn	nekharen	schoten	

overeind.
West. 

Een beweging achter het prikkeldraad 
trok	zijn	aandacht.	Direct	schoot	zijn	
hand	naar	zijn	geweer.	Met	zijn	andere	
hand	probeerde	hij	de	rook	van	zijn	ta-

bakswaren	af	te	schermen,	om	zijn	locatie	
te verschuilen.
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Gisteravond nog had zich achter die muur van 
prikkeldraad	een	strijd	gewoed.	Huns.	Ze	hadden	
hem	en	zijn	kameraden	bekogeld	met	kogels	en	
handgranaten. Een deel van onze hoofdschacht 

was ingestort. James blies rook uit.
Het	kon	toch	niet	nog	een	aanval	betekenen?	Hij	
nam	een	laatste	trekje.	Daarna	spuugde	hij	de	siga-
ret	uit	en	trapte	hij	het	vuur	uit	met	zijn	voet.	Met	
zijn	geweer	strak	in	de	hand	liep	hij	richting	het	

westen.	Terwijl	hij	nog	steeds	verscholen	lag	in	zijn	
loopgraaf	keek	hij	toe.	Een	handgranaat	had	een	
flinke	krater	in	het	landschap	geslagen,	waardoor	

James zicht voor een deel was ontnomen. Toch zag 
hij	het	weer.	Een	beweging.

Nee.	Een	hand.	Gehuld	in	een	grijze	overjas.	Shit.	
De twee vingers, die James kon onderscheiden van 

de modder, bewogen nog. 
James	knieste	zijn	kaken.	Hij	keek	om	zich	heen	
maar	zijn	medesoldaten	leken	het	niet	gezien	te	
hebben.	Of	het	te	negeren.	James	voelde	zijn	eigen	
handen	branden,	hij	schoof	zijn	geweer	op	zijn	

rug.	Hij	zette	zijn	voeten	op	de	ladder	en	klom.	Ja-
mes’ maag draaide. Dit was tegen alles wat ze hem 

geleerd hadden.

James drukte zichzelf laag tegen de grond. 
Zijn	borst	schuurde	door	de	modder	die	

nog half vochtig, half hard was. James 
kroop	onder	het	prikkeldraad	door.	Hij	
tuimelde	in	de	bomkrater,	voordat	hij	
doorhad	dat	hij	er	al	was.	Er	lag	een	man	
in.	De	hand,	nu	James	hem	van	dichtbij	

kon zien, leek eerder op een vleesklomp. 
Het had inderdaad nog maar 2 vingers en 
een	duim.	James	slikte.	Daarna	keek	hij	
naar	de	man	wiens	hand	hij	had	gezien.	
Een	soldaat	uit	het	Keizerlijke-Duitse	

leger.	Ouder	dan	hem.	Zijn	as	blonde	snor	
was verkleurd door bloed en modder, 

maar	de	bruine	ogen	stonden	helder.	Hij	
had	James	zijn	oom	kunnen	zijn.	Als	er	

geen strook van niemandsland tussen hen 
had gelegen. 
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Ze staarde elkaar aan. Als hanen die elkaars krach-
ten	inschatten.	De	Duitser	draaide	zijn	hoofd	weg.	
Met	de	klomp	die	nu	zijn	hand	was	kon	hij	geen	

geweer vasthouden. Laat Staan schieten.
“I’m	a	friend,”	zei	James.	Waarna	hij	benadrukt	zijn	
hand	op	zijn	borst	drukte.	“Bondgenoot,”	hakkelde	
James.	Het	was	een	woord	dat	hij	de	lokale	bevol-

king had horen gebruiken. 
De	Duitser	draaide	zijn	hoofd	terug.	“Tod.”	Wat	Ja-
mes	dacht	dat	de	man’s	naam	moest	zijn.	“James,”	

antwoordde	hij	dan	ook.

‘Tod’	moest	hierom	lachen.	Zijn	stem	
klonk alsof het bewerkt was met schuur-
papier.	James	deelde	zijn	humor	niet.	Hij	
trok	de	veldfles	van	zijn	heup,	draaide	

de draaidop er af en drukte het tegen de 
man’s	lippen.	Terwijl	‘Tod’	dronk,	pulkte	
James de overjas van de gewonde man af. 
Voor het eerst sinds twee jaar was James 
dankbaar	voor	de	Duitse	camouflage.	

Want	toen	hij	de	jas	oprolde	en	weg	stopte	
in	de	modder,	was	hij	nauwelijks	vindbaar	

tussen het oorlogspuin.
“Medic!”	schreeuwde	James	toen	hij	de	
meest	belastend	bewijs	had	gestroopt	en	

verstopt. “Hospik! Er ligt hier nog een 
levende!”
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Bijlage 3.2
Script: Loopgravenoorlog postie ik perspectief 
Lizette Beelen 2021

De	modder	kwam	tot	aan	mijn	knieën.	Ik	ben	Ja-
mes	North	en	ik	kon	de	zon	op	mijn	wangen	voelen	
branden.	Het	was	zomer.	Eíndelijk	zomer.	De	klei	
die	de	wanden	van	mijn	loopgraaf	vormde	begon-
nen hard te worden. Het was een één mans brede 
greppel.	Waarin	ik	mijzelf	net	in	kon	omdraaien.	
En	ik	was	niet	eens	de	grootste	van	mijn	bataljon.	
Een	lach	ontsnapte	mij	toen	ik	dacht	aan	die	arme	
Richard.	Zijn	overjas	bleef	vorig	jaar	nog	steken	

achter schot. Het had twee mannen gekost de Wel-
shman	los	te	krijgen.	Daarna	plaatste	ik	mijn	ge-
weer	tegen	de	wand	aan.	Vanonder	mijn	helm	kon	

ik net boven het loopgraaf spieken.
Het front was rustig die ochtend. Maar God weet 
wanneer dit om zou slaan. Ik drukte een sigaret 
tussen	mijn	lippen.	Het	leek	wel	eeuwen	geleden	
dat ik voor het laatst een echte ‘toby’ had gerookt. 
Een	sigaar.	Mijn	vader	had	hem	er	eentje	gegeven	
op	mijn	18e	verjaardag.	Twee	loopgravenoorlog-ja-

ren geleden.

De James van toen had zich een echte man 
gevoeld,	terwijl	hij	zijn	longen	had	gevuld	

met de zwaardere tabak. Nu wist ik het 
niet meer. In deze wereld die zo manne-
lijk	was,	leek	het	woord	‘man’	niet	meer	te	

bestaan. Je leefde. Of je stierf.
Ik	knipte	mijn	tondeldoosje	aan	en	ont-
stak	daarmee	mijn	sigaret.	Als	ik	dan	toch	
dood moest, dan het liefst met een sigaret 
in	mijn	schedel.	Mijn	nekharen	schoten	

overeind.
West. 

Een beweging achter het prikkeldraad 
trok	mijn	aandacht.	Direct	schoot	mijn	
hand	naar	mijn	geweer.	Met	mijn	andere	
hand	probeerde	ik	de	rook	van	mijn	ta-
bakswaren	af	te	schermen,	om	mijn	loca-

tie te verschuilen.
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Gisteravond nog had zich achter die muur van 
prikkeldraad	een	strijd	gewoed.	Huns.	Ze	hadden	
mij	en	mijn	kameraden	bekogeld	met	kogels	en	
handgranaten. Een deel van onze hoofdschacht 

was ingestort. Ik blies rook uit.
Het kon toch niet nog een aanval betekenen? Ik 

nam	een	laatste	trekje.	Daarna	spuugde	hij	de	siga-
ret	uit	en	trapte	hij	het	vuur	uit	met	mijn	voet.	Met	
mijn	geweer	strak	in	de	hand	liep	hij	richting	het	
westen.	Terwijl	ik	nog	steeds	verscholen	lag	in	mijn	

loopgraaf keek ik toe. Een handgranaat had een 
flinke	krater	in	het	landschap	geslagen,	waardoor	
mijn	zicht	voor	een	deel	werd	ontnomen.	Toch	zag	

ik het weer. Een beweging.
Nee.	Een	hand.	Gehuld	in	een	grijze	overjas.	Shit.	
De twee vingers, die ik kon onderscheiden van de 

modder, bewogen nog. 
Ik	knieste	mijn	kaken.	Daarna	keek	ik	om	me	heen	
maar	mijn	medesoldaten	leken	het	niet	gezien	te	
hebben.	Of	het	te	negeren.	Ik	voelde	mijn	eigen	
handen	branden,	waarna	ik	mijn	geweer	op	mijn	
rug	schoof.	Ik	zette	mijn	voeten	op	de	ladder	en	
klom.	Mijn	maag	draaide.	Dit	was	tegen	alles	wat	

ze hem geleerd hadden.

Dit	ging	recht	tegen	mijn	overlevingsdrift	
in. Maar de man twee vingers leefde nog. 

Hij	leefde	nog.
Ik drukte zichzelf laag in tegen de grond. 
Mijn	borst	schuurde	door	de	modder	

die nog half vochtig, half hard was. Zo 
kroop ik onder het prikkeldraad door. 
Ik	tuimelde	in	de	bomkrater,	voordat	hij	
doorhad dat ik er al was. Er lag een man 
in.	De	hand,	nu	ik	hem	van	dichtbij	kon	

zien, leek eerder op een vleesklomp. Het 
had inderdaad nog maar 2 vingers en een 
duim. Het liet me slikte. Daarna keek ik 
naar	de	man	wiens	hand	hij	had	gezien.	
Een	soldaat	uit	het	Keizerlijke-Duitse	

leger.	Ouder	dan	mij.	Zijn	as	blonde	snor	
was verkleurd door bloed en modder, 

maar	de	bruine	ogen	stonden	helder.	Hij	
had	mijn		oom	kunnen	zijn.	Als	er	geen	

strook van niemandsland tussen ons had 
gelegen. 
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We staarde elkaar aan. Als hanen die elkaars krach-
ten	inschatten.	De	Duitser	draaide	zijn	hoofd	weg.	
Met	de	klomp	die	nu	zijn	hand	was	kon	hij	geen	

geweer vasthouden. Laat Staan schieten.
“I’m	a	friend,”	zei	ik.	Waarna	ik	benadrukken	mijn	
hand	op	mijn	borst	drukte.	“Bondgenoot,”	hakkel-
de	ik.	Het	was	een	woord	dat	hij	de	lokale	bevol-

king had horen gebruiken. 
De	Duitser	draaide	zijn	hoofd	terug.	“Tod.”	Wat	ik	
dacht	dat	de	man’s	naam	moest	zijn.	“James,”	ant-

woordde ik dan ook.

‘Tod’	moest	hierom	lachen.	Zijn	stem	
klonk alsof het bewerkt was met schuur-
papier.	Ik	deelde	zijn	humor	niet.	Ik	
trok	de	veldfles	van	mijn	heup,	draaide	

de draaidop er af en drukte het tegen de 
man’s	lippen.	Terwijl	‘Tod’	dronk,	pulkte	

ik de overjas van de gewonde man af. Voor 
het eerst sinds twee jaar was ik dankbaar 
voor	de	Duitse	camouflage.	Want	toen	hij	
de jas oprolde en weg stopte in de mod-
der,	was	hij	nauwelijks	vindbaar	tussen	

het oorlogspuin.
“Medic!”	schreeuwde	ik	toen	hij	de	meest	
belastend	bewijs	had	gestroopt	en	ver-

stopt. “Hospik! Er ligt hier nog een leven-
de!”
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Bijlage 3.3
Script: Loopgravenoorlog negatief hij/zij perspectief 
Lizette Beelen 2021

God stuurde alleen de vernoemde en de duivels 
naar	Frankrijk.	Walter	Davis	dook	dieper	in	zijn	

groen-gele overjas. Het was winter. De kou zorgde 
ervoor dat elke scharnier in het dorp kraakte. Weer 
één	van	de	vele	onbelangrijke	Franse	dorpjes	die	
hij	had	gezien.	Weer	een	plek	waar	hij	zich	veilig	
móest voelen. Walter spuugde op de grond. Ze 

hadden dit dorp een week geleden ingenomen. De 
Hunnen hadden hun paarden geschoten, voordat 

ze het dorp achterlieten en het front zich terug 
trok als eb. De bevolking die het meeste bespaart 
waren gebleven scharrelde als kippen tussen de 

restanten van hun huizen. Ze ruilde kostbaarheden 
voor	de	sigaretten.	Tabak	die	Walter	en	zijn	solda-

ten meebrachten. 
‘Echt Amerikaans tabak’ had hier aanzicht. De 

vrouwen echter boden meer dan kostbaarheden. 
Ook hun diensten. Walter verachtte het idee. Ver-

achtte hen. 

Hij	voelde	hoe	zijn	neus	rimpelen	toen	
hij	de	jonge	Franse	meisjes	aan	de	armen	
van	zijn	mede	Amerikanen	zag	hangen.	
Ze	hadden	de	gevaarlijke	overtocht	over	

de oceaan gemaakt voor dit? Een land dat 
niet meer te redden was?

“Als	je	zo	blijft	kniezen	breekt	je	je	tanden	
nog.”

Walter wist niet wat hem meer irriteerde. 
Het	zware	accent,	of	de	hand	die	zijn	arm	

streelde. Een Franse vrouw. Haar bont-
jas,	die	al	zijn	kleur	voor	de	oorlog	waar-
schijnlijk	al	had	verloren	had,	sierde	haar	
bouw en wikkelde haar wangen. Walter 

trok	zijn	arm	los.
“Om	mij	hoeft	u	zich	geen	zorgen	te	ma-
ken,	madam.”	Hij	kreeg	het	voor	elkaar	
een	glimlach	op	zijn	lippen	te	persen.	

Waarna	hij	eerbiedig	de	hand	van	zijn	arm	
plukte.

“Bedankt.”
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“Ach,”	zei	ze.	Ze	was	ouder	dan	hem.	Misschien	
een jaar of 5, schatte Walter. Misschien 10. Ze had 
met	haar	diensten	niet	alleen	sigaretten	bij	elkaar	
gesprokkeld maar ook make-up. Die haar wangen 
kleurde.	Zonder	de	poeder	had	ze	waarschijnlijk	

dezelfde kleur als haar jas, geen.
“Waar	zijn	mijn	manieren,	ik	ben	Babette	Pineau,”	
zei	ze.	“Ik	was	een	leraar	voor	dit	alles,	wist	u	dat?”

“In	Engels?”
“Ja,”	bevestigde	ze.	Babette	glimlachte,	waardoor	
hij	even	haar	tanden	zag.	“Ik	was	altijd	betrokken	
met	mijn	leerlingen.	Ik	wist	wanneer	ze	rust	moe-

ten	nemen.”
“Gelukkig	ben	ik	niet	één	van	uw	leerlingen,”	zei	
Walter.	Waarna	hij	zijn	arm	naar	zich	toe	trok.

“Ik	heb	een	vrouw	thuis.”
“Thuis?”	Herhaalde	Babette.	Alsof	ze	over	het	

woord	na	moest	denken.	“Zij	hoeft	niet	te	weten	-”
“Nee,”	kapte	Walter	haar	af.	

“Ik	wil	enkel	praten	corporal,”	bleef	Babette	vol-
houden.	Gealarmeerd	schoten	zijn	nekharen	over-

eind. Burgers wisten weinig van oorlog.
“Hoe	weet	je	van	mijn	rank?”	wou	hij	dan	ook	we-

ten.

“Hoe	weet	je	van	mijn	rank?”	wou	hij	dan	
ook	weten.	Waarbij	hij	geen	moeite	deed	
zijn	argwaan	in	zijn	stem	te	verbergen.	
“Uw	uniform,”	begon	ze.	Maar	Walter	
sloeg	haar	met	een	vlakke	hand.	Hij	was	

hier voor gewaarschuwd. Als er iets meer 
geliefd was dan Amerikaans-tabak, dan 

was dat wel informatie. 
“Voor	wie	werk	je?”	

“Ik	snap	niet	wat	u	bedoeld,”	antwoordde	
Babette geschrokken. Die de plek op haar 

wang begon te masseren. “Ik werk voor 
niemand.”

“Uw kleding en make-up vertellen een 
ander	verhaal,”	stelde	Walter	vast.	Babette	

zette een stap naar achter, maar Walter 
liet	haar	niet	ontsnappen.	Hij	sloot	het	gat	

tussen hen. 
“Wie	heeft	je	hier	te	werk	gezet?	Duivel?”	
Het laatste woord slipte als een sis tussen 

Walter’s lippen vandaan. 
“Niemand,”	zei	Babette.	
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“Ik	werk	voor	niemand	anders	dan	mijzelf.	Ik	moet	
eten,	corporal.	Mijn	dochter	moet	eten.”

“Vorige week lag je nog in de armen van een Hon-
gaar,	of	een	Oostenrijker,”	verontschuldigde	Walter	
haar.	“God	mag	hopen	dat	het	een	Oostenrijker	

was,”	voegde	hij	toe.
Babette snoof. Drukte vervolgens haar lippen op 
elkaar. Ze gaf niks toe. Maar ontkende minder. 
“Heb	je	hem	beloofd	mij	te	ondervragen?”	Wou	

Walter weten.
“Je	bent	gek.”

Walter	gaf	haar	een	flinke	duw	waardoor	
ze op de grond viel. Het leven op straat 
pauzeerde	even,	sommige	van	zijn	man-
nen schoten Walter een blik. Niemand 
greep	in.	Ook	niet	toen	hij	zijn	laars	op	

haar borst drukte. De modder liet een af-
druk achter op haar oude hemd.

“Wat	heeft	ie	je	beloofd?”	Walter	moest	
bukken	om	zijn	gezicht	naar	Babette’s	te	

brengen.
“Kaas,”	gaf	ze	toe.	“Kaas	en	melk.”	Babette	
keek	hem	recht	aan	terwijl	ze	sprak.	Voor	

de duivel nog niet bang. 
“Voor	spionage	krijg	je	de	doodstraf,”	zei	
Walter.	Die	een	glimlach	op	zijn	gezicht	

voelde krullen. Weer een rat minder.
“Dat	is	sneller	dan	verhongeren,”	ant-
woordde	Babette.	“Coperaal.”	Haar	ge-
zicht	vervrong	toen	ze	zag	dat	Walter	zijn	
geweer	van	zijn	rug	haalde.	Hij	spande	de	
haan en ze wisselde een laatste blik. Voor-

dat Walter haar doodschoot. 
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Bijlage 3.4
Script: Loopgravenoorlog negatief ik perspectief 
Lizette Beelen 2021

God stuurde alleen de vernoemde en de duivels 
naar	Frankrijk.	Ik	dook	dieper	in	mijn	groen-gele	
overjas. Het was winter. De kou zorgde ervoor dat 

elke scharnier in het dorp kraakte. Weer één van de 
vele	onbelangrijke	Franse	dorpjes	die	hij	had	ge-
zien.	Weer	een	plek	waar	hij	zich	veilig	móest	voe-
len.	Ik	spuugde	op	de	grond.	Wij	hadden	dit	dorp	
een week geleden ingenomen. De Hunnen had-
den hun paarden geschoten, voordat ze het dorp 

achterlieten en het front zich terug trok als eb. De 
bevolking die het meeste bespaart waren gebleven 
scharrelde als kippen tussen de restanten van hun 
huizen. Ze ruilde kostbaarheden voor de sigaret-
ten.	Tabak	die	ik	en	mijn	soldaten	meebrachten.	

‘Echt Amerikaans tabak’ had hier aanzicht. De 
vrouwen echter boden meer dan kostbaarheden. 

Ook hun diensten. Ik verachtte het idee. Verachtte 
hen. 

Ik	voelde	hoe	mijn	neus	rimpelen	toen	
hij	de	jonge	Franse	meisjes	aan	de	armen	
van	mijn	mede	Amerikanen	zag	hangen.	
Wij	hadden	de	gevaarlijke	overtocht	over	
de oceaan gemaakt voor dit? Een land dat 

niet meer te redden was?
“Als	je	zo	blijft	kniezen	breekt	je	je	tanden	

nog.”
Ik wist niet wat hem meer irriteerde. Het 
zware	accent,	of	de	hand	die	mijn	arm	

streelde. Een Franse vrouw. Haar bont-
jas,	die	al	zijn	kleur	voor	de	oorlog	waar-
schijnlijk	al	had	verloren	had,	sierde	haar	
bouw en wikkelde haar wangen. Ik trok 

mijn	arm	los.
“Om	mij	hoeft	u	zich	geen	zorgen	te	ma-
ken,	madam.”	Ik	kreeg	het	voor	elkaar	een	
glimlach	op	mijn	lippen	te	persen.	Waarna	
ik	eerbiedig	de	hand	van	mijn	arm	plukte.

“Bedankt.”
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“Ach,”	zei	ze.	Ze	was	ouder	dan	hem.	Misschien	
een jaar of 5, schatte ik. Misschien 10. Ze had met 
haar	diensten	niet	alleen	sigaretten	bij	elkaar	ge-
sprokkeld maar ook make-up. Die haar wangen 
kleurde.	Zonder	de	poeder	had	ze	waarschijnlijk	

dezelfde kleur als haar jas, geen.
“Waar	zijn	mijn	manieren,	ik	ben	Babette	Pineau,”	
zei	ze.	“Ik	was	een	leraar	voor	dit	alles,	wist	u	dat?”

“In	Engels?”
“Ja,”	bevestigde	ze.	Babette	glimlachte,	waardoor	
ik	even	haar	tanden	zag.	“Ik	was	altijd	betrokken	
met	mijn	leerlingen.	Ik	wist	wanneer	ze	rust	moe-

ten	nemen.”
“Gelukkig	ben	ik	niet	één	van	uw	leerlingen,”	zei	
ik.	Waarna	ik	mijn	arm	naar	mijzelf	toe	trok.

“Ik	heb	een	vrouw	thuis.”
“Thuis?”	Herhaalde	Babette.	Alsof	ze	over	het	

woord	na	moest	denken.	“Zij	hoeft	niet	te	weten	-”
“Nee,”	kapte	ik	haar	af.	

“Ik	wil	enkel	praten	corporal,”	bleef	Babette	vol-
houden.	Gealarmeerd	schoten	mijn	nekharen	over-

eind. Burgers wisten weinig van oorlog.
“Hoe	weet	je	van	mijn	rank?”	wou	ik	dan	ook	we-

ten.

Waarbij	ik	geen	moeite	deed	mijn	argwaan	
in	mijn	stem	te	verbergen.	

“Uw	uniform,”	begon	ze.	Maar	ik	sloeg	
haar met een vlakke hand. Ik was hier 

voor gewaarschuwd. Als er iets meer ge-
liefd was dan Amerikaans-tabak, dan was 

dat wel informatie. 
“Voor	wie	werk	je?”	

“Ik	snap	niet	wat	u	bedoeld,”	antwoordde	
Babette geschrokken. Die de plek op haar 

wang begon te masseren. “Ik werk voor 
niemand.”

“Uw kleding en make-up vertellen een an-
der	verhaal,”	stelde	ik	vast.	Babette	zette	

een stap naar achter, maar ik liet haar niet 
ontsnappen. Zo sloot ik het gat tussen 

ons. 
“Wie	heeft	je	hier	te	werk	gezet?	Duivel?”	
Het laatste woord slipte als een sis tussen 

mijn	lippen	vandaan.	
“Niemand,”	zei	Babette.	
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“Ik	werk	voor	niemand	anders	dan	mijzelf.	Ik	moet	
eten,	corporal.	Mijn	dochter	moet	eten.”

“Vorige week lag je nog in de armen van een Hon-
gaar,	of	een	Oostenrijker,”	verontschuldigde	ik	
haar.	“God	mag	hopen	dat	het	een	Oostenrijker	

was,”	voegde	ik	toe.
Babette snoof. Drukte vervolgens haar lippen op 
elkaar. Ze gaf niks toe. Maar ontkende minder. 
“Heb	je	hem	beloofd	mij	te	ondervragen?”	Wou	ik	

weten.
“Je	bent	gek.”

Ik	gaf	haar	een	flinke	duw	waardoor	ze	
op de grond viel. Het leven op straat pau-
zeerde	even,	sommige	van	mijn	mannen	
schoten	mij	een	blik.	Niemand	greep	in.	
Ook	niet	toen	ik	mijn	laars	op	haar	borst	

drukte. Het modder liet een afdruk achter 
op haar oude hemd.

“Wat	heeft	ie	je	beloofd?”	Ik	moest	bukken	
om	mijn	gezicht	naar	Babette’s	te	bren-

gen.
“Kaas,”	gaf	ze	toe.	“Kaas	en	melk.”	Babette	
keek	hem	recht	aan	terwijl	ze	sprak.	Voor	

de duivel nog niet bang. 
“Voor	spionage	krijg	je	de	doodstraf,”	zei	
Ik.	Die	een	glimlach	op	mijn	gezicht	voel-

de krullen. Weer een rat minder.
“Dat	is	sneller	dan	verhongeren,”	ant-
woordde	Babette.	“Corporaal.”	Haar	ge-
zicht	verwrong	toen	ze	zag	dat	ik	mijn	

geweer	van	mijn	rug	haalde.	Ik	spande	de	
haan en ze wisselde een laatste blik. Voor-

dat ik haar doodschoot. 
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Bijlage4
Resultate verhaal loopgravenoorlog

Het negatieve verhaal werd vaker als interessanter ervaren. 
Ook lag hier een speelvlak dat sommige van de testpersonen 
zich wel of juist niet in konden leven met de hoofdpersoon. Ik 
persoon	werd	zelf	in	het	negatieve	arc	vaak	als	‘dichterbij’	het	
hoofdpersonage	ervaren	dan	het	hij/zij	perspectief.	
Een grappige bevinding is dat de handelingen van de hoofd-
karakters erg nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Zo 
gaf	één	iemand	toe	dat	hij	zich	niet	in	kon	leven	met	James	
(Positieve	arc)	omdat	hij	rookt.	In	de	test	kwam	duidelijk	naar	
voren dat het ik-perspectief beter werkt in de context (histo-
risch	verhaal)	en	de	kijker	meer	liet	inleven.	

Belangrijkste	conclusies: 
 
Achtergrondinformatieblad nodig om de lezers 
in te laten zien wat voor verhaal het wordt. 
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Resultaten ‘Loopgravenoorlog (verhaal)’ 

Kon je relateren 
met het hoofd-
personage?

Voelde je een af-
stand tussen jou 
en het karakter?

Waren de han-
delingen van het 
personage ‘juist’?

Hoe werkte het 
verhaal perspec-
tief

Postief Ik-vorm Hij/zij	vorm Ik vorm Hij/zij	vorm

Deels. Ik heb zelf nog 
nooit zo’n situatie 
meegemaakt

Het	hielp	dat	ik	zijn	
gedachten kon lezen. 
 
 
Ja ik zou hetzelfde 
hebben gedaan.

 
Ja het maakte het au-
thentiek   

Ja	kon	mijzelf	wel	rela-
teren. Goed beschre-
ven.

Voelde een afstand 
door het perspectief
 
 
Ja. In de oorlog moet 
je	zo	minmogelijk	
slachtoffers	maken.

 
Ik persoon zou beter 
werken

Ja. Alleen rook ik niet.

Ik kon goed met hem 
meevoelen. 
 
 
Ja. Maar wel een beetje 
idealistisch

 
Werkte goed. 
 

Ja. Ik kan me voorstellen dat 
het	leven	in	die	tijd	zwaar	was

Ik voelde een afstand. 
 
 
 
Ja,	maar	ook	gevaarlijk.	Ik	zou		
hetzelfde hebben gedaan

 
Ik-vorm zou het meer een 
‘ooggetuigen verhaal’ ma-
ken. 
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Resultaten ‘Loopgravenoorlog (verhaal)’ 

Kon je relateren 
met het hoofd-
personage?

Voelde je een af-
stand tussen jou 
en het karakter?

Waren de han-
delingen van het 
personage ‘juist’?

Hoe werkte het 
verhaal perspec-
tief

Negatief Hij/zij	vorm Ik vorm Hij/zij	vorm Ik vorm

Nee. Ik vond hem te 
geweldadig. 

Ja. Ik zou die handelin-
gen nooit zelf hebben 
gedaan. 
 
Nee.

 
Nee, ik persoon past 
beter	bij	de	context.	
 

Ja	ik	kan	zijn	handelig-
nen wel snappen. 

Enkel door de spel-
lingsfouten. 
 
 
Ja. Je weet nooit waar 
je mee dealt in een 
oorlog.

 
Het werkte goed.

Deels.	Alleen	zijn	
laatste actie vondt ik te 
abrupt.

Tot aan het einde niet. 
 
 
 
Ze hadden het kunnen 
uitpraten.

 
 
Werkte goed. 
 

Nee kan me niet relateren. 
 

Ik voelde me benauwend dicht 
op het karakter. 
 
 
Nee.	Ik	denk	dat	hij	verkeerd	
heeft gehandeld.

 
Ik-vorm drukt je neus wel op 
de feiten.
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Bijlage 8
Resultaten experience Roughstoryboard

Mural-sheet

Belangrijkste	conclusies: 
 
Het	storyboard	moet	volledig	geanimeerd	zijn.
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Bijlage 5
achtergrondinformatie James North.

Uit de vorige itratie bleek dat mensen een achtergrond verhaal 
nodig hadden over het hoofdpersonage om zich beter in te 
leven in het verhaal.
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Front: Westfront.
Locatie: West-Vlaanderen.
Coördinaten: 50.938198020613775 /  2.817146142627709.
Weersomstandigheden: Zonnig. Noordweste wind.
 
 

Naam soldaat: James Dex North.
Geboortedatum: 25 november 1896.
Geboorteplek: Burdford West Oxfordshire 
Leeftijd soldaat: 20.
Soldatennummer: 62475

James ‘Dex’ North is de oudste zoon 
 van Jack North een schoenmaker en Katlyn North naaister. James was opgeroepen voor het Engelse leger op 24 sep-
tember 1914. Hij wordt ingedeeld bij het 1e bataljon,  4e compagnie van het 1e linieregiment van de 5e voetvolk af-
deling onder stamboeknummer 62475 als soldaat 2e klas. 

Hij is vanaf Antwerpen naar Nieuwpoort gereisd en heeft eigenlijk nooit stil gezeten. De oorlog is wreed voor 
James. Soldaten werden geheel aan hun eigen overgelaten, er is weinig voedsel,primitieve logies, en amper tot geen 
bescherming tegen de weersomstandigheden. James slaapt onder een oude overjas. Deze jas functioneert als een de-
ken. Zijn moeder had hem gestuurd hij was van zijn vader geweest,
De eenvoudige deken wordt als een luxe gezien. Een confort. Een die veel van zijn medesoldaten niet hebben. 

Uiteindelijk strand James in Lo-Reninge België. Waar de zomer begint en hij met zijn medesoldaten diep in de mod-
der ingegraven zit. ‘Als konijnen,’ schreef hij in 1970. 
‘Wij leefde als konijnen. Diep in die vervloekte grond, waar wij teerde op stukken hard brood en oud-tonijn. Die be-
kende en onbekende ons toe schoven.’ 
 

James kon zich één dag in 1918 nog goed herinneren. Het was juni.  
Een zomer die zijn leven geheel op zijn kop zette. Hij schreef hier over.
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Bijlage 6
Resultaten experience oopgravenoorlog

Mural-sheet

Belangrijkste	conclusies: 
 
Het geluid moet van alle kanten komen. 
Soundscape mag narratief niet overstemmen. 
Hardere geluiden.



L Beelen 4-5-2021
66

Bijlage 7
Storyboard 1
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