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Vraagstuk

Historie is van grote invloed op onze cultuur en 
identiteit (1,2). Een locatie wordt vaak gevormd door 
de historische gebeurtenissen. Denk aan Auschwitz. 
Zonder de historische informatie en verhalen zou dit 
een platte, nietszeggende locatie zijn. Helaas zijn deze 
verhalen nog lang niet overal voldoende beleefbaar. 
Vaak zijn er wel informatiebronnen, maar deze brengen 
vooral feitjes over. Terwijl juist de verhalen zorgen voor 
emotionele binding met de plek. 
    
Gelukkig zijn er gidsen die dit probleem oplossen, 
door juist verhalen van de plek te vertellen. Deze zijn 
vaak vanuit vogelvluchtperspectief. Wat ontbreekt 
zijn de verhalen van mensen die daar vroeger 
rondgelopen hebben. Wat zij ervoeren en voelden. 
Door de persoonlijke verhalen en emoties, krijg je 
een emotionele connectie met de persoon (3, 4). Op 
historische locaties is er zoiets nog niet. Terwijl juist hier 
de geschiedenis tastbaar aanwezig is.
    
Ook wordt de behoefte van mensen steeds groter om 
het maximale uit hun reis te halen. Ze willen meer 
weten over de plek waar ze op vakantie zijn. Meer leren 
over de lokale cultuur en historie. Conscious reizen is 
aan een opmars bezig (5).

Onderzoeksactiviteiten

Tijdens dit onderzoekstraject heb ik eerst de doelgroep 
geïnterviewd. Hoe ervaren zij de beleefbaarheid 
van historische locaties? Wat missen zij nog aan de 
ervaring? Wat vinden zij interessant aan historie? 
    
Vervolgens heb ik verschillende historische locaties 
bezocht en diverse media rondom dit vraagstuk 
uitgeprobeerd. Dit zijn bijvoorbeeld informatieborden, 
podwalks, musea met audiotours en een rondleiding 
door een gids. 
    
Deze informatie is overzichtelijk verzameld en in 
kaart gebracht d.m.v. affinity diagrams en user 
stories. Vervolgens zijn er schetsen gemaakt d.m.v. 
brainwriting, crazy eights en solution sketches. De 
beste hiervan zijn verwerkt in prototypes, die bij de 
doelgroep getest zijn. Aan de hand van deze feedback 
zijn prototypes verbeterd.
    

Conclusies

• Uit de onderzoeksactiviteiten is gebleken dat:
• Vooral verhalen en tastbare geschiedenis 

interessant gevonden worden.
• Dat de binding met een plek, het heden beter 

snappen en respect voor de historie, belangrijk 
gevonden wordt.

• Door fysiek op een plek te zijn, is de historie veel 
beter te ervaren. Door combinatie met verhalen 
is het net of je in de tijd bent dat het verhaal zich 

afspeelde.
• Er veel verschil zit in hoe mensen aan historische 

info komen. Waar de een zich van tevoren inleest of 
films kijkt, laat de ander zich verrassen op locatie. 
De laatste doelgroep mist wel vaak de verhalen en 
feitjes van een locatie, en voelt zo minder binding 
met de plek. Op deze laatste doelgroep wil ik me 
vooral richten. 

Prototypes en testresultaten
    
Tijdens het onderzoeksproces zijn diverse prototypes 
gemaakt. Na het testen hiervan, zijn dit de belangrijkste 
inzichten:
    
• De doelgroep zit er niet op te wachten, constant 

hun telefoon op locatie te gebruiken. Hierdoor 
missen ze belangrijke details in de “echte” wereld.

• Persoonlijke verhalen spreken meer aan dan 
verhalen vanuit de derde persoon

• Om een persoonlijke connectie te krijgen met het 
personage is de toevoeging van een foto en een 
korte bio waardevol

• Meerdere personages wordt door de meerdere 
perspectieven op een gebeurtenis, als wenselijk 
ervaren. 

• Om het verhaal te betrekken op het eigen leven 
van de doelgroep, is een stukje interactie gewenst. 

• De achtergrondgeluiden bij het verhaal zijn een 
waardevolle toevoeging

Samenvatting
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Ontwerp oplossing
    
Als oplossing is een prototype bedacht wat gefocust 
is op het vertellen vanuit meerdere historische 
personages. Wat hebben zij meegemaakt? Hoe hebben 
zij gebeurtenissen ervaren? Door de persoonlijke 
verhalen, krijgen mensen een emotionele connectie 
met de historie en de plek. Ook is het belangrijk om dit 
vanuit verschillende standpunten te vertellen (6),(7). 
Hierdoor krijgen mensen een evenwichtiger beeld, wat 
zorgt voor een beter begrip van de historie. 
    
Door scenario’s toe te voegen, betrekken de gebruikers 
de gebeurtenissen op hun eigen leven. Dit zorgt voor 
een stukje interactie en betrekken ze de geschiedenis 
op hun eigen leven. 
    

Eigen positionering
    
Zo lang ik me kan herinneren, heb ik een passie voor 
geschiedenis. In mijn leven heb ik al heel wat geschie-
denisboeken doorworsteld. Ook ben ik vaak met mijn 
ouders naar historische musea gegaan. 
    
Recent volg ik het YouTube kanaal van Johnny 
Harris (8). De heldere manier waarop hij (historische) 
conflicten uitlegt triggerde mij enorm. Door dit uit te 
leggen a.d.h.v. voorbeelden en interactieve kaarten 
worden conflicten veel duidelijker en beter inzichtelijk. 
    
Ook het boek: “de zijderoutes” (9) maakte indruk 
op mij. Door de enorme stappen en brede kijk op 
de geschiedenis, laat hij een heel ander licht op de 
wereldgeschiedenis vallen. Hierdoor snapte ik de 

oorzaken en gevolgen van gebeurtenissen veel beter. 
Dit zorgt ook voor een stukje nuance. 
    
Reizen doe ik graag. Vaak probeer ik tijdens zo’n reis 
ook meerdere historische locaties te bezoeken. Tijdens 
citytrips had ik altijd het idee dat er iets mist aan de 
ervaring. De (persoonlijke) verhalen, op de locatie 
waar ze zich afgespeeld hebben. Ook verschillende 
reisgenoten deelden deze ervaring. Dit is wat mij 
overhaalde om mijn afstudeertraject aan dit vraagstuk 
te besteden
    
Afgelopen half jaar heb ik een minor UX design 
gevolgd. Dit vond ik zo leuk, dat ik dit ook in mijn 
afstuderen wilde betrekken. Dit is 1 van de redenen 
waarom ik gekozen heb voor een applicatie. 
    
D.m.v. dit project hoop ik dat mensen historie meer 
gaan waarderen, meer binding krijgen met de plekken 
waar ze zijn, de geschiedenis beter snappen en hierover 
in gesprek gaan, zodat ze hier lering uit kunnen 
trekken.



6 | Historystories - exploratie

ntroductieI



Historystories - exploratie | 7

Aanleiding, probleemstelling en 
visie
    
Januari 2020 was ik op vakantie in Praag. Een prachtige 
stad met veel mooie gebouwen. Vaak dacht ik toen ik 
die gebouwen zag: wat is hier gebeurt? Welke verhalen 
hebben zich hier afgespeeld? Door Wikipedia kreeg 
ik wel wat informatie, maar dit was erg informatief en 
droog. De informatieborden die er stonden, waren al 
even informatief. Terwijl ik juist benieuwd was naar de 
verhalen. 
    
Na gesprekken hierover, kwam ik erachter dat er veel 
meer mensen kampen met dit probleem. Vaak zijn 
er wel musea, boeken en films, die deze verhalen 
vertellen. Maar dit is nog niet te beleven op de 
historische locatie. Zo was mijn afstudeeronderzoek 
geboren. 
    

Hoofdvraag en deelvragen

Na het afnemen van interviews ben ik tot de volgende 
ontwerpvraag gekomen:

“Hoe krijgen reizigers een diepere 
emotionele connectie met een 
historische locatie en de verhalen die 
zich daar afgespeeld hebben?”

Hierbij zijn de volgende deelvragen relevant:
• Wat houdt een diepere emotionele connectie in?
• Hoe krijgen mensen een emotionele connectie 

met een verhaal?
• Hoe krijgen mensen een emotionele connectie 

met een historische locatie?

• Wat vinden mensen interessant en belangrijk aan 
historie?

• Hoe komen mensen nu aan historische informatie 
en verhalen?

• Wat zijn de goede en slechte punten aan de 
huidige oplossingen?

• Wat is de ideale customer journey?
• Hoe blijft een verhaal laagdrempelig, maar met 

voldoende diepgang?
• Hoe krijgen mensen een genuanceerd beeld van 

de historie?

Doelstellingen en ontwerpcrite-
ria
    
Op basis van de interviews en veldonderzoek zijn 
ontwerpcriteria opgesteld. Hieraan heb ik mijn 
prototypes getoests en meegenomen in de vragen 
tijdens het testen.
    
Het product moet...
    
1. Historische verhalen vertellen, vanuit meerdere 

perspectieven.
2. Laagdrempelig zijn, zodat mensen met 

gemiddelde historische kennis het ook nog 
kunnen volgen

3. Voldoende diepgang hebben, zodat het verhaal 
niet te oppervlakkig wordt, maar juist ingaat op 
hoe een personage gebeurtenissen beleefde en 
welke emoties hij ervoer.

4. Op de plek gebruikt worden, waar de historische 
gebeurtenis zich heeft afgespeeld. Zo maken 
mensen een  (emotionele) koppeling tussen locatie 
en verhaal

5. Een doorvertaling hebben naar het heden. Een 
mogelijkheid is om scenario’s aan de gebruiker 

vast te leggen. Hierdoor wordt je geforceerd om 
het verhaal op je eigen leven te betrekken.

6. De historische context uitlegt. Wat speelde er in 
die tijd? Waarom deden mensen bepaalde dingen?

7. Een emotionele connectie tussen gebruiker 
en locatie/gebeurtenis teweeg brengen. Zodat 
mensen meevoelen met de hoofdpersoon, en de 
locatie in ander “licht” gaan zien, zoals ze die nog 
nooit gezien hebben. 

8. Nuance of meerdere oogpunten uitlichten. 
Zo zien mensen het verhaal vanuit meerdere 
perspectieven en krijgen ze een genuanceerder 
beeld op de gebeurtenissen.
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PACT analyse

People

• Mensen die geïnteresseerd zijn in historie
• Voor toeristen en reizigers die meer over een plek willen weten
• Target groep: jongvolwassenen en ouders met jongere kinderen (10+)
• Vooral Nederlanders, maar kunnen ook Engels of Duitssprekende mensen 

zijn
• Snappen hoe ze een smartphone moeten bedienen, voor simpelere taken
• Zijn mobiel en kunnen stuk achter elkaar lopen en/of fietsen

• Op een historische locatie, vrijwel altijd buiten
• Kan regenen of waaien, waardoor de tour minder goed te horen is en 

smartphone minder goed bediend kan worden
• Kan koud zijn, waardoor mensen er sneller doorheen willen gaan
• Regelmatig andere mensen tegenkomen die ook aan het wandelen zijn
• Mooie bouwwerken of andere bezienswaardigheden langs route die 

mensen (goed) willen bekijken

• Zijn historische locatie aan het bezoeken
• Wandelen/fietsen waarbij ze langs historische locatie komen
• Bezoeken deze locatie meestal 1 keer
• Bezoeken locatie vaak samen met partner, vrienden of kinderen, dus 

samenwerking kan gewenst zijn
• Gebruiken app vaak maar 1 keer
• Hebben vaak wel tijd, maar 1-2 uur is wel de max
• Duur van activiteit is afhankelijk van reispartner. Kinderen zijn vaak 

meer interactie en snelheid gedreven, waar volwassenen juist wat meer 
diepgang en bredere informatie willen.

• Smartphone met mobiele verbinding en goede locatie track
• Mogelijkheid om tour vooraf te downloaden
• Gecomprimeerde audio, geluidskwaliteit moet wel hoog zijn
• App moet niet te veel invloed hebben op batterij, anders is hij halverwege 

de tour al leeg
• Input: mensen moeten tour starten, vragen beantwoorden, verder gaan 

klikken als verhaal afgelopen is. Eventueel door gedrag input geven aan 
systeem

• Output: verhalen in vorm van audiovisueel, visuele instructies dmv buttons 
of tekst. Instructies voor locatie aanwijzingen ook mogelijk via audio.

Context

Activities

Technologies
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Roadmap

Oriëntatie op 
vraagstuk

Afstudeervoorstel

Midterm
assesement

User interviews Veldonderzoek
Den Bosch

Customer journey Prototype 1

Onderzoeksmarkt
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Fase 2Fase 3 Veldonderzoek 
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Ontwerpcriteria
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Co-creating 
ideation

Ontwikkelen 
visuele stijl
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Prototype 3 Prototype 4 Prototype 5 POC Deadline
exploratie

Fase 4Veldonderzoek 
Gravensteen
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Test
- 5 act interview
Dit is een vrij complete methode om prototypes te 
testen. Dit begint met een introductie waarna de tester 
het prototype uitprobeert. Vervolgens wordt gevraagd 
hoe het prototype ervaren is. 
        
Los van de design sprint zijn er nog andere methodes 
gebruikt. Denk hierbij aan veld onderzoek- en 
observaties. Of desk research naar relevante 
oplossingen en onderbouwende bronnen.

Tijdens het ontwerpproces heb ik gebruik gemaakt van 
een aangepaste versie van de design sprint methode. 
Waar de originele methode van Jake Knapp uitgaat 
van 5 dagen(10), heb ik dit teruggebracht naar 4 dagen. 
Ook heb ik bepaalde methodes weggelaten en andere 
erbij gehaald. Zo sloot de design sprint optimaal aan bij 
mijn ontwerpproces.
Hieronder is een overzicht te zien van de design sprint, 
inclusief een uitleg per methode.

Understand/define
- Goalsetting
Hierbij worden de doelen vastgesteld voor komende 
week en een globale planning gemaakt. 
- Doelgroep interview
De doelgroep wordt geïnterviewd over het onderwerp. 
- Interview transcriberen
Het interview wordt uitgewerkt en opgeschreven. 
Belangrijke inzichten worden gehighlight 
- Affinity mapping
De inzichten uit de interviews worden op post-its 
geschreven en geclusterd 
- User stories
Van relevante inzichten wordt vanuit gebruikersper-
spectief, een kort verhaaltje gemaakt. Dit gaat volgens 
het “als... wil ik... zodat ik...” principe.
        
Ideate
- Brainwriting
Bij deze methode worden ideeën opgeschreven. Door 
dit met andere mensen samen te doen, kunnen die 
voortborduren op jouw idee. 
- Crazy eights
De ideeën worden geschetst in 8 korte schetsen. Per 
schets heb je 1 minuut de tijd. 
- Solution sketch
Er wordt een gedetailleerde schets gemaakt van de 1-3 
beste ideeën. Deze schets moet duidelijk zijn zonder 
aanvullende uitleg. 

Prototype
- Wireframes
Van het gekozen concept wordt de hele flow 
uitgewerkt in een lo-fi wireframe. Vaak is dit een schets 
op papier. 
- Prototype
Er wordt een testbaar prototype gemaakt. Dit kan een 
paper prototype zijn, of een completer prototype in XD. 

Understand/define

Design
Sprint

Prototype

Test Ideate
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De eerste fase kan gezien worden als oriënterende 
fase. Hierin is het onderwerp breed benaderd en 
zijn relevante inzichten opgedaan door middel van 
interviews. Ook is veel veldonderzoek gedaan naar 
relevante oplossingen en de voor/nadelen die hier aan 
kleven. Er is een eerste prototype gemaakt, die ook 
getest is. Om inzichten groot te zien, verwijs ik graag 
naar Miro: https://miro.com/app/board/uXjVOPTzWWE=/

Fase 1

User interviews Veldonderzoek
Den Bosch

Customer journey Prototype 1 Onderzoeksmarkt
afstuderen

Fase 1
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Doelgroep-interviews

Bij 4 relevante personen uit de doelgroep heb ik 
interviews afgenomen. Ik heb gekozen voor diverse 
mensen. 1 persoon is een historiekenner, die hier 
ook regelmatig speciaal voor reist. Een ander is een 
historieliefhebber, die regelmatig historische locaties 
bezoekt, maar informatie niet al te diepgravend wil 
krijgen. De laatste 2 hebben interesse in historie, maar 
gaan er vaak niet speciaal voor reizen. Zij willen dus de 
informatie wat laagdrempeliger tot zich krijgen. 

Door middel van de goalsetting opdracht wist ik welke 
vragen ik moest stellen voor het interview. Hierdoor 
kon ik direct al gerichte vragen stellen, en vrij goede 
inzichten opdoen.

De interviews heb ik met voice record opgenomen 
waarna ik ze vervolgens uitgewerkt heb in tekst. De 
belangrijkste inzichten heb ik gemarkeerd. Deze 
inzichten zijn volgens de affinity mapping methode in 
op post-its geplaatst en geclusterd.

Goalsetting en experience map-
ping
    
Als start van het onderzoekstraject heb ik doelen 
gesteld. Wat wil ik bereiken? Wat kan er fout gaan? 
Door dit te doen, had ik een stuk beter inzicht in 
de doelen voor het komende half jaar. Ook voor de 
interviews was dit erg handig. 
    
Verder heb ik een experience map gemaakt. Hierin 
heb ik geschetst wat volgens mij het probleem is. Dit 
zorgde voor meer duidelijkheid over het vraagstuk en 
bood al een stukje ruimte voor mogelijke oplossingen. 
Na de interviews is dit gevalideerd met data vanuit de 
doelgroep interviews .

Fase 1



Historystories - exploratie | 15

Veldonderzoek Den Bosch

Tijdens fase 1 heb ik meerdere historische locaties 
bezocht en relevante oplossingen voor het vraagstuk 
onderzocht. Als eerste ben ik naar Den Bosch geweest. 
Deze stad lag vroeger aan een strategische plek. 
Zodoende is er veel gevochten. In het landschap is deze 
historie nog goed terug te zien. Daarom zijn er enkele 
apps en stadstours die deze verhalen overbrengen. 

Erfgoed ‘s Hertogenbosch stadsroutes
Deze app leidt je door middel van een kaart met 
locaties, langs de highlights van Den Bosch. Bij de 
locaties staat korte informatie. 

Linie 1629 app
Deze app neemt je mee in de slag om Den Bosch. 
Door middel van AR wordt je rondgeleid door 2 virtuele 
gidsen.

Veldonderzoek Zeeuwse ankers

Door Zeeland heen zijn informatiepunten met QR 
codes. Door deze te scannen kun je historische 
informatie oproepen. 

Affinity map veldonderzoek

De inzichten uit dit onderzoek zijn overzichtelijk 
verwerkt in een affinity map. 
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WWWWWH mindmap

Aanvullend op de hero story heb ik een WWWWWH 
mindmap gemaakt. Dit staat voor Who, What, Where, 
When, Why en How. Het mooie van deze methode is 
dat je heel overzichtelijk en kernachtig de belangrijkste 
inzichten kan clusteren.

Hero stories

Op basis van alle inzichten uit interviews en 
veldonderzoek, heb ik een hero stories gemaakt. Deze 
methode zorgt op aantrekkelijke manier voor het 
proces wat de gebruiker doorloopt en de problemen 
die hij tijdens dat proces tegen komt.
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Customer journey map

Tenslotte zijn de inzichten verwerkt in een customer 
journey map. Hierop heb ik inzichtelijk gemaakt welk 
proces de verschillende doelgroepen doorlopen, de 
informatiebronnen die ze gebruiken op verschillende 
stappen in het proces en de goede en slechte punten 
die ze per medium ervaren.

De informatie-
bordjes zijn mij 

te summier

Ik bereid me voor met
Wikipedia of Boeken. Wel 

enorme berg info te 
scannen

Wij bekijken van tevoren
tourisme website. Leuke tips.

Alleen de verhalen missen
We van tevoren

Ik kijk van tevoren op
social. To�e locaties. Wel zou
ik liefst alle highlights in een 

route willen

Als de locatie me boeide,
kijk ik vaak een �lm

Als de locatie me boeide,
lees ik er vaak een boek 

over

Mooie stad, we missen 
alleen een stukje interactie 

voor onze kinderen

Prachtige gebouwen,
Maar wat is hier gebeurt?

Waar dienden de 
gebouwen voor?

Thuis kijken we 
foto’s terug van de 

leuke dag

AR app is leuk
Telefoon willen we 

alleen zo weinig mogelijk
gebruiken

Leuke, smeuige verhalen. 
Wel een gedoe om te 

regelen. En ik zit er voor 
een paar uur aan vast

Stadsgids is mij wel 
erg feitelijk,

 ik mis de verhalen en
context

Audiotour erg lang. 
En er is weinig interactie

mogelijk 

Wij willen beleven
hoe het vroeger was om

te leven hier 

Highlights check
ik op Maps. Alleen heb ik

Weinig en feitelijke
achtergrondinfo
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Schetsen
    
Nu de belangrijkste inzichten op gedaan zijn, heb ik 
deze verwerkt in schetsen. De crazy eights is hierbij 
een mooie methode, waar 8 snelle ideeen geschetst 
worden. Het belangrijkste idee is uitgewerkt als 
solution sketch.
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Prototype 1: Paper prototype
    
Bij dit prototype is gekozen voor een Lo-Fi variant, 
die snel geschetst en getest kan worden om snel 
te kunnen valideren. De volgende inzichten uit de 
research zijn meegenomen voor dit prototype:
    
- Als historieliefhebber, wil ik op een multimediale 
manier informatie en verhalen tot me krijgen, zodat ik 
meer onthoud en het minder saai is.
→ Verwerkt door zowel audio, beeld en een AR guide te 
gebruiken
        
- Als historieliefhebber, wil ik de verhalen die zich op 
een bepaalde plek afgespeeld hebben, weten, zodat ik 
meer binding met die plek krijg
→ Verwerkt doordat je de routes en gebouwen van een 
historische locatie ziet, waarbij je de verhalen d.m.v. 
audio en AR kan volgen. 
        
- Als historieliefhebber, wil ik een route volgen zodat ik 
niks mis van de highlights
→ Verwerkt door routes toe te voegen langs de 
highlights van een locatie.

Dit prototype is getest bij 2 mensen uit de doelgroep, 
de feedback is terug te vinden in de afbeelding rechts.
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Volg de verhalen van historische personages, 
op de plek waar de gebeurtenis plaatsvond.

+ Kort overzicht 

belangrijkste info

- Statisch, informatief

+ Informatieve route 

langs highlights

- Feitjes en heel 

summier

+ Verhalen adhv AR, 

meerdere standpunten

- Constant met telefoon 

bezig, mist omgeving

+ Interactie, verhalen, 

afgestemd op groep

- Geen persoonlijke 

verhalen

+ Context, verhaallijn, 

duidelijke route

- Geen persoonlijke 

verhalen, weinig 

interactie
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Deze fase werd afgetrapt met een reis naar Krakau en 
Auschwitz. Verder is tijdens deze fase een groot deel 
van de ideatie gebeurt. Ook is een definitief medium 
gekozen en een prototype gemaakt met audio. 

Fase 2

Veldonderzoek 
podwalks app

Ontwerpcriteria
opstellen

Co-creating 
ideation

Audioverhalen 
maken

Prototype 2Reis Krakau 
en Auschwitz

Fase 2
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Reis Krakau en Auschwitz

Tijdens mijn afstuderen had ik de mogelijkheid om 
mee te gaan op een reis naar Krakau en Auschwitz. 
Een kans die ik met beide handen heb aangegrepen. 
Omdat we met een groep van 24 mensen waren, kon 
ik veel inzichten verzamelen. Zo hadden sommige 
mensen zich van tevoren al inlezen, terwijl anderen er 
helemaal blanco instonden. De mensen die er blanco 
instonden misten vaak wel de persoonlijke verhalen die 
zich in Auschwitz afgespeeld hebben. 

De hele reis hadden we een gids tot onze beschikking. 
Hierdoor kregen we veel historische informatie en 
verhalen mee. Voor mij een mooie kans om de gids en 
deelnemers te observeren en bevragen.
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Veldonderzoek Podwalks app

Naast de reis naar Auschwitz ben ik naar Den Briel 
gegaan om daar de Podwalks app uit te proberen. Deze 
app is een aanvulling op de TV-serie “het verhaal van 
Nederland”. Deze organisatie heeft op 7 historische 
locaties in Nederland, een audiotour gemaakt. Met 
deze audiotour volg je het verhaal van een locatie, zoals 
de inname van Den Briel. Hierbij volg je een route. Bij 
ieder punt is een historisch bouwwerk, die belangrijk is 
in het verhaal. 
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Na een voting sessie zijn de 3 beste ideeen gekozen. 
Hiervan heb ik 3 solution sketches gemaakt. Zo 
ontstaan er 3 conceptschetsen, waarbij de flow al deels 
gevisualiseerd is. 

8. Nuance of meerdere oogpunten uitlichten. 
Zo zien mensen het verhaal vanuit meerdere 
perspectieven en krijgen ze een genuanceerder 
beeld op de gebeurtenissen.

Co-creating ideation
    
Zelf dingen maken is leuk, maar wat is mooier om 
de doelgroep zelf te laten meedenken met het 
prototype? Daarom heb ik op school een co-creation 
ideation workshop gefaciliteerd. Na een korte uitleg 
over het idee zijn we begonnen om ideeën rondom 
het vraagstuk te bedenken. Door verder te itereren 
op de ideeën van een ander, kwamen er interessante 
concepten aan het daglicht.

De beste ideeën zijn hier uitgekozen en geschetst als 
crazy eights. Dit betekend dat er 24 schetsen liggen 
voor nieuwe ideeën.

Ontwerpcriteria
    
Nu het voorbereidende onderzoek is gedaan, kon 
de ontwerpcriteria opgesteld worden. Ieder nieuw 
opgesteld concept kan zo getoetst worden. 
    
De volgende ontwerpcriteria is opgesteld: 

Het product moet...
    
1. Historische verhalen vertellen, vanuit meerdere 

perspectieven.
2. Laagdrempelig zijn, zodat mensen met 

gemiddelde historische kennis het ook nog 
kunnen volgen

3. Voldoende diepgang hebben, zodat het verhaal 
niet te oppervlakkig wordt, maar juist ingaat op 
hoe een personage gebeurtenissen beleefde en 
welke emoties hij ervoer.

4. Op de plek gebruikt worden, waar de historische 
gebeurtenis zich heeft afgespeeld. Zo maken 
mensen een  (emotionele) koppeling tussen locatie 
en verhaal

5. Een doorvertaling hebben naar het heden. Een 
mogelijkheid is om scenario’s aan de gebruiker 
vast te leggen. Hierdoor wordt je geforceerd om 
het verhaal op je eigen leven te betrekken.

6. De historische context uitlegt. Wat speelde er in 
die tijd? Waarom deden mensen bepaalde dingen?

7. Een emotionele connectie tussen gebruiker 
en locatie/gebeurtenis teweeg brengen. Zodat 
mensen meevoelen met de hoofdpersoon, en de 
locatie in ander “licht” gaan zien, zoals ze die nog 
nooit gezien hebben. 
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Uit deze concepten is vervolgens solution sketch 1 
gekozen. De keuze hierop is gevallen omdat:

• Dit de kern is van mijn onderzoek: Historische 
verhalen beluisteren, op de locatie waar ze gebeurt 
zijn. (criteria 4)

• Er vanuit de doelgroep de vraag kwam of er ook 
stilstaande beelden kunnen komen onder het 
verhaal.

• De andere 3 concepten veel minder draaien om de 
persoonlijke verhalen, maar meer om de interactie 
met de algemene geschiedenis van een plek. 
(criteria 7)

• Er meerdere verhalen te beluisteren zijn i.p.v. 1 
(criteria 1 en 8)
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Audioverhalen maken
    
Naast visuele schetsen was het nu belangrijk om ook 
met audio te gaan werken, om zo de verhalen te maken 
en te vertellen. 
    
Omdat ik wilde testen welk perspectief hierin het 
meest interessant gevonden werd, heb ik hier 3 
varianten voor gemaakt. Informatief, derde persoon en 
eerste persoon. Voor deze scripts is het verhaal gepakt 
van de inval van de Spanjaarden in Zeeuws-Vlaanderen. 
Daarbij heb ik diverse bronnen geraadpleegd, zodat het 
verhaal historisch ook klopt. (11), (12), (13), (14)
    
Toen deze scripts geschreven waren, heb ik ze 
ingesproken. Ook is er een varianten gemaakt met en 
zonder achtergrondgeluiden. 
    
Op deze verhalen heb ik feedback gevraagd, waar de 
volgende punten uitkwamen.
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Prototype 2: paper prototype met 
audio
    
Vanuit solution sketch 1 is er een basisprototype 
ontwikkeld met alleen de basale functies. Hierin zitten 
ook de audioverhalen verwerkt. 
    
De punten die in dit concept meegenomen zijn uit de 
vorige test zijn:
    
- Niet teveel focus op de app; laat mensen vooral 
rondkijken
→ Verwerkt door alleen een kaart met locaties en een 1 
stilstaand beeld per verhaaltje te gebruiken
        
- Beknopte maar sprekende verhalen
→ Verwerkt door verhalen maximaal 2 minuten te 
laten duren. En vanuit persoonlijk perspectief, met 
background audio sprekend gemaakt
        
- Meerdere media, zodat er afwisseling ontstaat en het 
interessant blijft
→ Verwerkt door stilstaand beeld, stem en background 
audio

Dit prototype is vervolgens getest, waar de volgende 
feedback uit kwam.
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In fase 3 lag de focus vooral op het ontwikkelen en 
testen van prototypes. Ook is voor deze prototypes al 
een visuele stijl ontwikkeld. Dit helpt mensen om de 
prototypes al meer als eindproduct te zien. Tijdens 
de midterm kreeg ik relevante feedback op mijn 
prototype. Tenslotte is er veldonderzoek gedaan naar 
een audiotour op kasteel Gravensteen in Gent. 

Fase 3

Ontwikkelen 
visuele stijl

Prototype 3 Prototype 4 Veldonderzoek 
Gravensteen

Prototype 5Fase 3 Midterm
assesement
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Ontwikkelen visuele stijl
    
Voordat ik verder ging met prototypes uitwerken, heb 
ik eerst een visuele stijl gemaakt. 
    
Als eerste heb ik een keywords onderzoek gedaan. Op 
deze keywords kon ik vervolgens de visuele identiteit 
baseren.
Relevante keywords zijn:
• Verhalend
• Engaging
• Toegankelijk
• Persoonlijk
• Historisch
• Beleefbaar
• Emotionele binding/connectie met verhaal en 

locatie
• Verschillende perspectieven
    
Per keyword heb ik een moodboard gemaakt met 
relevante visuele elementen zoals logo’s, kleuren en 
beelden (afbeelding x). 
    
Vervolgens heb ik een logo gemaakt die past bij het 
concept en de keywords. Ik heb gekozen het logo 
met waarin een chatwolkje (persoonlijk, verhalend, 
interactie) en een historisch gebouw (historisch, 
connectie met locatie) gecombineerd worden.
    
Ook de huisstijl sluit aan bij deze keywords, door het 
kleurgebruik, de iconografie en de vormen/beelden.
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Prototype 3: mvp in XD, met au-
dio
    
Dit is het eerste prototype dat visueel uitgewerkt is 
in Adobe XD. Ook is dit het eerste prototype waar de 
audio geïntegreerd zit in de applicatie. Er is hierbij 
gekozen voor een minimal viable product, zodat alleen 
de basisfuncties erin zitten. 
    
De punten die in dit concept meegenomen zijn uit de 
vorige test zijn:
    
- Houd de visuele interface heel simpel, anders leidt het 
teveel af van de omgeving
→ Verwerkt door alleen van tevoren een afbeelding te 
laten zien, en tijdens het verhaal alleen een kaart
        
- Voelt nog een beetje onpersoonlijk aan
→ Verwerkt door een naam en afbeelding toe te voegen
        
- Het audioverhaal voelt nog een beetje onrustig 
doordat er weinig ruimte is voor het achtergrondgeluid
→ Verwerkt door tussen bepaalde regels een stuk stilte 
in te bouwen, waarin nu de achtergrondgeluiden staan. 
        
- Ik mis nog een stukje interactie en betrekking op mijn 
eigen leven
→ Verwerkt door scenario’s voor te leggen aan de 
gebruiker. Hoe ze zelf op een situatie zouden reageren 
in hun eigen leven.
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Prototype 4: speurtocht met loca-
ties
    
Vanuit de doelgroep kreeg ik te horen dat het gewenst 
is om deze applicatie samen te kunnen gebruiken. 
Daarom heb ik een concept ontworpen waarbij je 
samen kunt interacteren met je medereiziger. Dit 
houdt in dat je in 2 teams het verhaal doorloopt. Tijdens 
het verhaal krijg je opdrachten zoals “zoek de geheime 
code in de boerderij van Gerrit Versluys”. In het verhaal 
zitten hints verwerkt. Hierdoor kan je de code kraken. 
Als je deze code gevonden hebt, is dit in te vullen en 
unlock je een nieuwe locatie. Het team die het snelste 
is, heeft gewonnen. 
    
Helaas bleek dit idee naderhand achterhaald. Escape 
tours heeft precies hetzelfde concept (https://www.
escapetours.nl). Ook legt het speurtocht idee teveel de 
nadruk op het speuren zelf, waardoor design principe 
3 (Voldoende diepgang hebben, zodat het verhaal 
meerdere lagen heeft), in het gedrang komt. Door de 
snelheid van een speurtocht is het namelijk een stuk 
lastiger om ook een gedegen verhaal te vertellen.
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Midterm assesement
    
Tijdens de midterm heb ik prototype 3 laten zien + een 
presentatie met mijn hele proces. Hierop kreeg ik de 
volgende feedback van mijn begeleiders:
    
• Onderzoek hoe de customer journey is. Hoe komen 

mensen “binnen”? Weten ze al van de app, of 
komen ze tijdens een wandeling, toevallig een 
bordje tegen? En moeten ze dan weer helemaal 
overnieuw beginnen, of kunnen ze zelf ook een 
route kiezen?

    
• Concept is nu ingestoken op individueel? Maar 

wat als je het samen wil doen? En allebei een apart 
verhaal volgt? Hoe is de wisselwerking tussen de 
personen?

    
• Wanneer is iets “gedetailleerd” of “goed” genoeg. 

Probeer dit meer te vangen. Bijvoorbeeld 
meerdere prototypes die verschillen van emotie. 
Hoe ga ik dit toetsen?

    
• Ga ook naar musea en onderzoek hoe ze het daar 

doen. Bijvoorbeeld het rijksmuseum. Goede app 
met build in tour + Pagina vullende illustraties. 

    
• Kijk ook nog naar het visuele aspect. 3D figuren 

zoals in infographic, interessant. Logo veranderen, 
lijkt nu te veel op FVD.

    
• Maak personage nog persoonlijker door 

prominentere naam + een eigentijdse foto, in oude 
stijl. Ook authentieke stem helpt daarbij. 

    
• Bij de keuzes die een persoon maakt in de app, 

weet je nog niet goed wat ermee gebeurt. Wat 
gebeurt er met de info die je invoert? Wellicht 
meer connectie maken met de locatie zelf. 
Bijvoorbeeld opdrachten doen op locatie. Of juist 
location based keuzes maken, zoals weglopen bij 
vraag, waar de app weer op reageert.  Ook zou 
je scenario’s gebruiken. Bijvoorbeeld bij vraag: 
hoe zou jij reageren als er spanjaarden op je deur 
kloppen. “Deur blokkeren, wegrennen, vechten”. 

    
• Ga op zoek naar goede stemacteurs. Hierdoor 

wordt het verhaal veel beter. En ga je de 
emotionele connectie beter leggen.
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Veldonderzoek Gravensteen
    
Om te onderzoeken hoe musea gebruik maken van 
audiotours ben ik naar Kasteel Gravensteen in Gent 
gegaan. Aan de hand van een audiotour, ingesproken 
door een cabaretier, kregen we een rondleiding door 
kasteel Gravensteen. Van tevoren kregen we een 
audiodevice. Tijdens de tour kwamen we nummers 
tegen, die ingetoest werden op het device. Ook 
waren op sommige plekken, tekeningen, waar het 
audioverhaal op uitgebeeld werd. Het verhaal ging over 
de oprichter van Gravensteen en zijn opvolgers, wat zij 
meegemaakt hadden, aangevuld met veel info over 
hoe het leven was in een kasteel.
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Prototype 5: Vrij rondlopen met 
andere persoon + audio ingespro-
ken door stemacteur
    
Omdat prototype 4 met de speurtocht geflopt was, is 
prototype 5 meer een doorontwikkeling van prototype 
3. Hierbij is vooral gefocust op het audioverhaal 
sterker maken en meerdere locaties, waar je samen 1 
gebeurtenis kan volgen, maar allebei vanuit een ander 
standpunt. 

Voor dit prototype is een stemacteur ingehuurd via 
Fivrr. Deze moest aan de volgende criteria voldoen:

-  Authentiek klinken als een boer uit die tijd, maar wel 
normaal Nederlands taalgebruik, zodat mensen hem 
wel kunnen volgen.
- Stem moet laag zijn, en “boers” klinken
- De verschillende emoties moeten goed terug te horen 
zijn
- Serieus en niet te cartoony klinken

Deze punten heeft hij goed verwerkt en de uitkomst 
was een mooie stem die aangevuld werd met goede 
background sounds.
    
De volgende punten heb ik meegenomen in dit 
prototype:
    
- Meer achtergrondgeluiden. Leiden niet af, maar 
voegen juist wat toe.
→ Verwerkt door vrijwel constant gebruik te maken van 
achtergrondgeluiden
        
- Audiotrack van 3 minuten vind ik nog vrij lang. Liever 
tussen 1 en 2 minuten
→ Verwerkt door de audio maximaal 1,5 minuten te laten 
duren

        
- Ik zou meer visuele elementen willen zien, zoals foto’s 
of platen
→ Verwerkt door bij ieder verhaal een beeld te laten 
zien, die iets verteld over het verhaal
        
- Vragen mogen nog meer betrokken worden op eigen 
leven
→ Verwerkt door vragen te stellen zoals “wat zou jij doen 
als Spanjaarden bij jouw huis zouden komen?
        
- Ik wil niet van tevoren een verhaal kiezen, maar wil op 
locatie naar het dichtstbijzijnde verhaal toelopen.
→ Verwerkt door in de kaart “verhaalarea’s” te maken, 
waar mensen naartoe kunnen lopen en het verhaal 
kunnen starten door erin te lopen. 
        
- Voor mij is personage nog niet persoonlijk genoeg
→ Verwerkt door authentiekere stem, foto en naam erbij 
te zetten. 
        
- Ik mis nog een stuk context, ik snap niet goed wat 
hier vooraf ging en in welke tijd zich dit afspeelde
→ Verwerkt door een introductie toe te voegen, waar 
uitgelegd wordt wat er aan vooraf ging en in welke tijd 
het speelde.
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Prototype 3

Prototype 5
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Tijdens fase 4, de laatste fase, heb ik contact gezocht 
met museum het Bolwerk. Dit museum heeft mij 
relevante input geleverd om verhalen te kunnen 
maken voor deze locatie. Verder is een start gemaakt 
met prototype 6. Ook is een verslag gemaakt voor de 
exploratie beoordeling. 

Fase 4

Bezoek museum 
het bolwerk

Fase 4 Deadline 
exploratie
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Aan het eind van de meeting hebben we opgesteld wat 
in de definitieve app verteld gaat worden. Deze punten 
zijn:
    
• Het verhaal van de belegering van IJzendijke door 

Maurits, hoe IJzendijke van fort tot garnizoensstad 
groeide

• Hoe was het voor soldaten van beide kanten om dit 
te beleven? Vanuit soldaat Fernese en Maurits.

• Wat maakten de soldaten mee? Hoe was het leven 
in de barakken?

• Soldaten waren niet altijd een georganiseerd 
geheel; veel huurlegers. Bij Maurits was dit 
overigens wel beter geregeld.

• Koppeling maken met huidige gebouwen en 
straten. Waarom heet straat x zo? Wat deden de 
soldaten in gebouw y?

• Bredere context er in proberen te verwerken. 
Waarom was deze belegering?

• Het leger van Alexander Fernese zit hier al. Vanuit 
het Mauritshof komt Maurits hier naartoe. Soldaten 
komen vanuit ingang dorp. Vanuit Mauritshof heb 
je gevoel dat je echt stadje in komt.

Bezoek museum het bolwerk
    
Als start van fase 4 ben ik op bezoek gegaan bij 
museum het bolwerk. Dit museum is kenniscentrum 
over de Staats-Spaanse linies in de 80-jarige oorlog. 
Omdat mijn definitieve verhaal hierover gaat, leek 
me het goed om hierover informatie te verzamelen 
bij het museum. De eerste meeting was vooral een 
presentatie van mijn concept, waar ik feedback op 
kreeg. De tweede meeting was er een gids aanwezig, 
die het verhaal van IJzendijke in de 80-jarige oorlog 
vertelde. Ook gaf zij een korte rondleiding door de stad. 
Hierdoor had ik veel input om deze feiten en verhalen 
te verwerken tot persoonlijke verhalen. 

De volgende punten kwamen uit deze meeting:
    
• Probeer de app niet te laten concurreren met het 

museum, maar er juist een aanvulling op te laten 
zijn. Mensen moeten geen dubbele verhalen horen 
als ze in het museum zijn.

• Pak niet de hele linies, maar een klein gedeelte, 
zoals vestingstad IJzendijke. Anders wordt het veel 
te groot en kunnen mensen het niet lopend doen

• Belangrijk om de historische authenticiteit in 
de gaten te houden. Check dit ook als je verhaal 
gemaakt is

• Voor de doelgroep zouden we toeristen adviseren. 
De verhalen mogen daarom wat luchtiger zijn, 
maar ook niet te oppervlakkig.

• Juist voor kleine en persoonlijke verhalen is de app 
geschikt
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roof of conceptP
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Na het bezoek aan museum het Bolwerk had ik 
voldoende input voor mijn proof of concept. Deze proof 
of concept is een doorontwikkeling van prototype 5. 
Waar prototype 5 nog een fictief verhaal bevat, gaat 
het POC het verhaal bevatten van de belegering 
van IJzendijke. Dit is beleefbaar door de bril van 2 
personages: een Spaanse huursoldaat en een Staatse 
verkoper. 

De volgende feedbackpunten worden hierin 
meegenomen en verwerkt:

- Nog geen voldoende emotionele connectie met 
persoon
→ Meer achtergrondinformatie en persoonlijke 
informatie toe te voegen
→ Het personage actiever deel te laten nemen in het 
verhaal
→ Meer meegenomen worden in belevingswereld van 
personage
→ Langer verhaal, omdat emotionele connectie tijd kost
→ Hoe het personage in die tijd leeft
    
- Het verhaal heeft nog onvoldoende diepgang
→ Verhaal langer maken en karakter ver uitwerken
    
- Verhaal heeft nog weinig connectie met mijn leven
→ Personage ver genoeg uitdiepen dat de luisteraar 
zichzelf erin herkend
    
- Ik mis nog momenten waarbij er een connectie 
gemaakt wordt met de “echte” wereld
→ In definitieve verhaal wordt er constant gewezen 
op wat je ziet. Bijvoorbeeld: zie je deze kerk? Hierin 
hebben we dat monument gehangen. 
    
- Historische context van het verhaal is nog onduidelijk
→ door langer verhaal krijgt luisteraar veel meer 
achtergrond info mee + toevoeging van intro

    
- Werking van locaties nog niet helemaal duidelijk
→ Duidelijk aangeven dat de persoon naar locatie x 
moet lopen. Eventueel op locatie bordjes zetten. 
    
- Scenario’s die ik moet beantwoorden zijn nog vrij plat
→ Door de keuze in het verhaal mee te nemen, gaan 
mensen serieuzer nadenken over de keuze
    
- De uitkomst van het scenario zou ik niet zo snel 
bespreken
→ Dit weglaten en pas aan het einde van een verhaal 
toevoegen. Hierin ook meer sturen door gerichtere 
vragen te stellen. 
    
- Het is nog niet duidelijk hoe een ander verhaal 
gekozen kan worden
→ Door uitleg te geven van de werking en functie 
hiervan
    
- Als ik samen op een historische locatie zou zijn, zou ik 
het verhaal liever samen volgen, dan allebei een apart 
verhaal.
→ Hele functie van samen verhalen volgen weglaten
→ Niet praktisch voor de locatie waar ik mijn POC doe

1

1

2

3

4

1 Spanjaarden komen aan wal en gaan een fort bouwen bij IJzendijke. 

2 Er wordt een schipbrug naar Sluis aangelegd. Hierin fungeert de haven van IJzendijke deels

3 Er komt een enorme Armada aan. Farnese is van plan om hier vanuit Sluis bij aan te sluiten. Dit
flopt waardoor Farnese weg moet

4 Er komen geruchten fort IJzendijke binnen dat Maurits wil binnenvallen. Fort wordt extra versterkt

5 Maurits nadert de stad steeds dichter. Hij heeft loopgraven gegraven en wil, voordat hij een bres
in de muur schiet, de kans geven om de Spanjaarden zich over te laten geven

6 De Spaanse huurling schiet een trompetter dood, waardoor ze wegvluchten

5

6

2

3

4

5

6
7

8
9

10 11

Spaanse huurling

1 Maurits trekt vanaf Oostburg naar IJzendijke vanaf land en zee. Ze graven zich in.

2 Maurits is de stad dicht genoeg genadert om een bres in de muur te schieten. Hij wil de belegerden
een kans geven. Een Spaanse huurling schiet de trompetter dood.  

3 Spaansen vertrekken met stille trom en maurits neemt het in. Ze lopen richting de markt  

4 Een deel van het garnizoen blijft achter. Iedere ochtend doen ze legeroefeningen op het plein

5 Soldaten worden aan het werk gezet en moeten graafwerkzaamheden doen

6 Nieuwpoort is niet ingenomen. Worden meer soldaten in IJzendijke gestationeerd. 

7 Er ontstaat vrede door 12-jarig bestand. In de barakken breekt pest uit. 

8 De kerk wordt gebouwd, alleen is deze veel te duur. De gouveneur heft accijns. Hiermee is lang
niet iedereen het eens, en protesteerd voor het huis van de gouveneur. 

9 Einde 12-jarig bestand. Spanjaarden vallen aan vanuit watervlied en proberen met kurk, stad
binnen te dringen. Deze aanval mislukt door onweer.  

10 De bevolking gaat naar de kerk, om God te danken.  

11 Het is vrede, en er worden steeds meer huizen gebouwd, waaronder de herberg. 

Staatse verkoper
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Gerrit bezoekt een historische 
locatie. De verhalen missen 

alleen, waardoor het een stoffig 
en oud gebouw blijft.

Gelukkig is er een QR code te 
vinden, die hij scant.

De webapp opent en Gerrit 
drukt op “start experience”

De app toont een overzicht van 
de historische verhalen. Gerrit 

loopt naar een locatie toe.

Als Gerrit in het locatiebolletje 
gestapt is, opent de app het 

bijhorende verhaal.

De app toont nu alle 
verhaalpunten. Hij loopt naar 

punt 1 om het eerste verhaal te 
starten. 

Het eerste verhaal start 
automatisch. Het is een 

spannend en persoonlijk 
verhaal over de beeldenstorm.

Gerrit leeft helemaal mee in het 
verhaal. Iedere keer als hij nu 

langs deze locatie komt, ziet hij  
de geschiedenis als het ware 

voor zich.

Na afloop van het verhaal krijgt 
Gerrit een scenario wat hij 

moet beantwoorden. Bij iedere 
keuze krijgt hij een ander stukje 

verhaal te horen.Als alle verhalen van 1 
personage afgelopen zijn toont 

de app vragen. Deze vragen 
kunnen ook samen beantwoord 

worden
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Wanneer is de POC geslaagd?

Als...
- Mensen met minder historische kennis het ook 
makkelijk kunnen volgen.
- De doelgroep een emotionele band gaat krijgen met 
het personage wat hij volgt.
- Door de scenario’s het verhaal op zijn eigen leven gaat 
betrekken.
- Er bereikt kan worden dat mensen het verhaal gaan 
nuanceren, dat beide oogpunten recht van spreken 
hebben.
- De historie tot zijn recht komt en mensen de bredere 
context gaan snappen.
- Een aanvulling is op het museum, in plaats van een 
concurrentie.

Conclusie

Qua verhaal moet er dus nog best wat gebeuren om 
het POC te laten slagen. Het verhaal van IJzendijke 
moet op papier gezet worden vanuit 2 personages. 
Dit wordt vervolgens door het museum gecheckt 
of het historisch verantwoord is. Het verhaal wordt 
ingesproken door een stemacteur, waarna ik de 
background audio toe ga voegen. 

Over de audio zijn mensen erg te spreken. Hierbij zijn 
dankzij de goede stemacteur en achtergrondgeluiden 
weinig verbeteringen mogelijk

De interface en interaction moeten ook een 
verbeterslag krijgen. Vooral een stukje uitleg van de 
werking van de locaties is hierin gewenst. De functie 
waarmee het verhaal door 2 gevolgd wordt, moet eruit 
gehaald worden. Achteraf gezien zit de doelgroep 
hier niet op te wachten. Praktisch gezien is dit ook 
erg lastig, omdat 2 verschillende personages allebei 
precies hetzelfde mee moeten maken. Ze moeten 
dan dus ook op de zelfde locaties aanwezig zijn. En 
beide verhaallijnen moeten even lang duren. Een 
onmogelijke opgave dus.

Informatief

Verhalend

Interactief

Informatieborden

Stadsgidsen

Eenzijdig

Stadsrout e app
Den Bosch

Fietsrout e app
Zeeuwse Ank ers

Podwalks App
Verhaal NL

Rondleiding
door gids

Linie 1629 
AR AP P

Kasteel
Valkenburg

Kin derdijk
App
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Conclusies
    
De onderzoeksvraag waarmee ik me gedurende het 
proces heb bezig gehouden is: Hoe krijgen reizigers 
een diepere emotionele connectie met een historische 
locatie en de verhalen die zich daar afgespeeld 
hebben?
    
Om hier antwoord op te kunnen geven zijn 4 
interviews afgenomen bij uiteenlopende personen 
uit de doelgroep. Hier kwam uit dat het vraagstuk erg 
relevant is. Er zijn bijna geen relevante oplossingen 
om historische verhalen te vertellen en daardoor een 
emotionele connectie op gang te brengen. Ook is 
gebleken dat door deze verhalen op locatie af te spelen, 
het verhaal veel meer gaat leven. Historie wordt door 
de doelgroep belangrijk gevonden door de binding 
met een plek, heden beter snappen en respect voor de 
historie, wat mensen meegemaakt hebben.
    
Ook zijn meerdere historische locaties bezocht en 
relevante oplossingen voor dit vraagstuk onderzocht. 
Een belangrijke bevinding was dat de connectie met 
het eigen leven de doelgroep, juist de emotionele 
connectie teweeg brengt. Dat niet de feitjes, maar 
juist de verhalen zorgen voor deze emotionele 
connectie. Dat jij meevoelt met de persoon die dit alles 
meegemaakt heeft. Ook beelden ondersteunen dit. 
Zij beelden een verhaal uit, waardoor mensen sneller 
connectie maken met een personage en verhaal. 
    
Verder zijn voortdurende iteratieslagen gemaakt. Hierin 

zijn prototypes gemaakt en getest. Daar kwamen weer 
relevante inzichten uit. Bijvoorbeeld dat scenario’s 
voorleggen, mensen helpt connectie met hun eigen 
leven te maken. En dat achtergrondgeluiden helpen 
om de luisteraar meer het verhaal in te trekken. Het 
perspectief vanuit de “ik” vorm helpt luisteraars om 
meer naast de persoon te kunnen staan.
    
Het antwoord op de hoofdvraag is dus: door 
persoonlijke verhalen te laten ervaren op de historische 
locatie zelf, en scenario’s voor te leggen die betrekking 
hebben op het eigen leven van mensen, maakt 
de doelgroep een emotionele connectie met de 
historische locatie. Hierdoor gaan ze de geschiedenis 
beter snappen en heeft de locatie waar ze normaal 
gesproken zomaar voorbij liepen, een veel diepere 
betekenis. 
    

Reflectie

Tijdens dit afstudeertraject heb ik grote stappen gezet 
op veel gebieden. Hierbij heb ik alle kennis die ik 
voorgaande jaren op CMD verzameld heb, toegepast. 
Hiervoor had ik de minor UX design gevolgd op 
Hogeschool Rotterdam, waar ik geleerd heb interfaces 
te ontwerpen. Ook heb ik veel meegenomen uit de 
modules die over storytelling gingen. Bijvoorbeeld hoe 
je pakkende verhalen schrijft en die omzet in audio. 

Verder heb ik enorm veel geleerd van de samenwerking 
met andere studenten. Door vaak samen te zitten, 
hebben we elkaar feedback en tips gegeven. 

Ook betrek ik een stuk sneller mensen in mijn proces. 
Voorheen deed ik dit niet snel, maar door dit te doen 
heb ik gemerkt dat het product er veel beter van 
wordt. Andere mensen helpen je graag, mits zij het een 
interessant onderwerp vinden. 

Hier ligt nog wel een leerpunt. Museum het Bolwerk 
had ik al eerder kunnen betrekken. Dan had ik ook 
sneller een POC gehad. Verder moet ik me niet teveel 
laten beïnvloeden door de mening van anderen. 
Als ik zelf maar achter mijn concept sta, en dit kan 
onderbouwen. 

Ook moet ik zorgen dat ik dingen niet teveel uitstel. 
Door dingen vroeg genoeg te doen, kun je er zoveel 
meer uithalen. 

Aanbevelingen

Omdat de concepten goed aanslaan bij de doelgroep 
lijkt het me leuk dat mijn POC daadwerkelijk ingezet 
kan worden in vestingstad IJzendijke. Hierbij kan een 
connectie gemaakt worden met het museum. Hierbij 
is het belangrijk, in de gaten te houden dat de app juist 
een aanvulling is op het museum en geen concurrentie 
is met het museum en de gidsen die een rondleiding 
geven. 

Ook het financiële plaatje is iets om in de gaten te 
houden. Bieden we dit gratis aan na bezoek van het 
museum? Of gaan mensen hiervoor betalen? En willen 
ze dat wel?

Tenslotte is een stukje marketing ook handig. Hoe 
weten mensen dat de app bestaat? Hangen we QR 
codes in de stad? Wordt het standaard bij het museum 
gevraagd of mensen gebruik willen maken van de app? 
Of staat er iets van in toeristenbladen en/of websites?
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Doelgroeps-interviews

Interview Jari

- Waarom interesseer jij je voor geschiedenis? Wat heb 
jij met geschiedenis?
Interessant, persoonlijk meer voor geschiedenis van 
architectuur, bouwstijlen, wat er vroeger stond. politiek/
sociaal/economisch minder
    
- Reis je vaak om een historische plek of gebouw te 
bezoeken?
Binnen nederland wel, internationaal niet. In buiteland 
niet zo snel op zoek naar historie. Vooral via google 
maps kijken wat er in de buurt is, als er iets interessants 
is doorklikken op de link voor meer info 
    
- Welke historische plek of museum maakte indruk op 
je en waarom?
Architetuur efteling(oud), in algemeen, 
openluchtmuseum Arnhem, vooral beschavingen 
outhentieke wijze cool. Qua steden Delft, interessant 
omdat er veel oude nederlandse geschiedenis 
zit (WilleM), Architectuur interessant door oude 
gebouwen. Belangrijke stad in geschiedenis NL.
    
- Wat vindt jij het leukste aan een museum of 
stadsbezoek?
Leuk om sfeer snuiven, niet snel naar specifieke musea. 
liever buiten in stad op zoek. interessant hoe structuur 
stad is, zoals waterhuishouding. Sfeer stad proeven. 
Informatiebronnen: Ervoor even snel googlen om te 
kijken wat er is. Tijdens reis google maps. Van tevoren 
info opzoeken dus.
    
- Hoeveel kennis heb je normaal gesproken over een 
stad of historisch object voordat je deze daadwerkelijk 
gaat bezichtigen?
Weinig qua feitelijke kennis. Esthetische kant 

interessant, hoe gebouwen eruitzien. Plaatjes in hoofd. 
Meer de hoofdlijnen en visueel.
    
- Welk onderdeel van geschiedenis vindt jij het meest 
interessant?
Feitjes en cijfers iig niet. Hoe het leven daar vroeger 
was. De verhalen. Veel steden hebben mythes zoals 
bokkenrijders. Waarom? Leven: zodat je kan inbeelden 
hoe het vroeger was om daar te leven. Mythes/
verhalen: Andere blik op de stad, niet feitelijk maar de 
mysterieuze kant ontdekken. Daarna ga je stad meer 
waarderen. Voorbeeld kasteel met kerker: Handafdruk 
bokkenrijder > interessant/spannend/myserieus verhaal.
    
- Wat doe jij als je bij een historisch object bent en je 
wilt hier meer van weten?
Gewoon googelen. Eerste links. Door info scrollen
    
- Ontbreekt er nog iets bij de huidige informatievoor-
ziening? En zo ja, wat?
Google is vooral heel feitelijk. Veel getallen en namen 
waar je niks mee kan. De beleving mist. Je komt er niet 
door google achter hoe het was om in bijv een kasteel 
te wonen. Verhaal bokkenrijders van tevoren via YT 
video. Plek herkennen van YT. Weinig borden lezen 
maar meer door research van tevoren. Borden zijn heel 
saai, trekt niet. Bewegend/interactief zou interessanter 
zijn.
 
- Hoe zou je deze informatie tot je willen krijgen? Heb je 
een voorkeur voor een type media. (Geluid, beeld, geur, 
aanraking, of een combinatie van verschillende senses)
Immersie is leuk. Meerdere media, geluid, hoe klonk 
de stad vroeger? Beeld hoeft niet perse, Liefst voelen 
wat die mensen vroeger meemaakten en hoe. 
Meegenomen worden in hoe het vroeger was? Combi 
van visueel(hoe het vroeger was). In moderne stad waar 
veel veranderd is tov vroeger kunnen visuals handig zijn 
om het meer in te leven.

    
- Ben je als reiziger bereidt om je telefoon actief te 
gebruiken tijdens een wandeling door de stad
Persoonlijk zonder telefoon/bril. Liefst niet steeds met 
telefoon rondlopen omdat je minder de ervaring hebt 
dat je echt in de stad bent. Zit een scherm tussen. Gids 
gaat in op verhalen maar overvloed aan info en alleen 
auditief. Veel mee waar je helft niet interessant vindt 
waardoor je afgeleid wordt. Fijn om vrij door stad lopen, 
en bij interesse voor gebouw pas info oproepen. Bij 
gebouw: interessant, wat zijn verhalen?
    
- Waarom vindt jij geschiedenis belangrijk?
Belangrijk om te weten hoe het leven vroeger was, 
algemene kennis. 
    
- Waarom vindt jij het belangrijk dat andere mensen in 
aanraking komen met geschiedenis?
Trots voor land, anders weinig binding, land is heel vlak. 
Echt te voelen dat je NL-er bent. Algemene kennis. Kan 
mensen verreiken. Meer connectie voelen met land 
waarin ze wonen. 
    

Interview Lea

- Waarom interesseer jij je voor geschiedenis? Wat heb 
jij met geschiedenis?
Waarom dingen zo zijn zoals ze zijn, als je meer kennis 
hebt begrijp je dingen beter, je ziet dingen die je 
normaal over het hoofd ziet, niet alle aspecten, vooral 
beeldende, zoals een gebouw. Geen exacte feitjes 
maar de grote lijnen. Wat is je doel of overkomt het je? 
Speciaal voor historie: naar vvv voor route. Kleine leuke 
weetjes leuk. 
    
- Reis je vaak om een historische plek of gebouw te 
bezoeken?
Ja, regelmatig. Vooral omgeving, ontstaansge-
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Huidige generatie meer geinteresseerd in beeld. 
Aanvullen met animatie/film/interactief. Dan kan 
historie nog steeds heel interessant zijn. Is wat we 
toen boden nog steeds relevant? Diversiteit, dat je 
voor iedereen wat te bieden hebt. Bij oudere generatie 
zoeken veel en diepe informatie, dus meer verdieping. 
Jongeren snelle, hapklare brokken, oppervlakkig, alleen 
highlights. Computerspelletjes trekken. Ouderen willen 
juist zonder telefoon, in het moment zijn. Jongere 
generatie: tot 25 wel eerder met telefoon. Internetge-
neratie. Informatie moet makkelijk en toegankelijk zijn, 
zonder veel inspanning. 
    
- Ben je als reiziger bereidt om je telefoon actief te 
gebruiken tijdens een wandeling door de stad?
Prettig om boekje ipv telefoon te hebben. Telefoon 
is afleiding, je mist dingen die je anders wel gezien 
had. Liever vooraf of achteraf informatie opzoeken. Ter 
plekke focus op het moment. Wordt in het moment 
wel ondersteund door een informatieboekje, bijv 
stadswandeling met highlights. Soms naar vvv om 
routeboekje. Anders mis je snel wat. Als je op een plek 
geweest bent en de hightlights gemist heb, is dat heel 
jammer. Als je er geweest bent is het goed. Als iets heel 
bijzonder is achteraf info. Je bepaald van tevoren wat 
je wil zien. Lastige van gidsen: je moet het helemaal 
inplannen. Wel aansluiten bij mogelijkheid. Door gids 
veel meer leven in de verhalen, maakt het smeuig 
door leuke verhalen/weetjes. Moet niet te lang zijn, 
langdradig, anders wordt het saai. Hoe mensen geleeft 
hebben of leuke bezienswaardigheden interessant. 
Hierdoor gaan er dingen opvallen. Wordt beeldender. 
Door verhalen gaat de stad en bezienswaardigheden 
leven. 

- Waarom vindt jij geschiedenis belangrijk?
We snappen ons heden beter door het verleden. En 
meer waardering voor huidige wereld (zoals vrijheid). 
Als je niet weet waar je vandaan komt, waardeer je 

- Welk onderdeel van geschiedenis vindt jij het meest 
interessant?
Vooral context. En hoe het was om daar te leven. 
    

-Wat doe jij als je bij een historisch object bent en je 
wilt hier meer van weten?
Je neemt dan info tot je die geboden wordt. 
Bijvoorbeeld door stadgids of informatieborden. Soms 
aansluiten bij gids. Wel heel uitgebreid vaak, zeker 
met kleine kinderen. Je pakt dan eruit wat het aller 
leukst is. Uitleggen aan kinderen > highlights. Ligt 
aan het doel. Bij veel tijd alle borden lezen. Zeker niet 
alles onthouden. Wel leuke dingetjes proberen te 
onthouden. Door iets te doen maakt het leuk (zeker 
voor kinderen). Door iets te doen, iets beeldends, 
interactiefs gaat het meer spreken. Hoe was het om 
daar te leven?
    

- Ontbreekt er nog iets bij de huidige informatievoor-
ziening? En zo ja, wat?
Het interactieve wordt steeds belangrijker. Bijvoorbeeld 
interactief/animaties hoe de werking van iets is. Steek 
je meer van op dan een droog bordje. Is niet overal 
mogelijk. Hoe iets gefunctioneerd heeft interessant. 
Niet elke vorm van infovoorziening is niet overal 
toepasbaar. Audiovisueel heeft echt toevoeging, 
je onthoud dingen beter. Dosering van vorm van 
infovoorziening. Dan blijft het spannend. Menging 
van meerdere dingen, zoals borden, animaties, gids, 
audio. Door interactief houd je kinderen erbij. Kan met 
simpele technieken voorstaan. Bijvoorbeeld door oude 
mannen die netten knopen. Afwisseling die het sterk 
maakt. 
 
- Hoe zou je deze informatie tot je willen krijgen? Heb je 
een voorkeur voor een type media. (Geluid, beeld, geur, 
aanraking, of een combinatie van verschillende senses)

schiedenis. wat de architectuur uniek maakt. Relatie 
tussen landschap en architectuur. Waarom is het 
gebouwd zo het gebouwd is. Vooral globaal. Anderen 
motiveren om mee te krijgen, door leuke feitjes. Als ik 
ergens ben alles gezien hebben. Speciaal naar stad: 
voorbereiden van tevoren door stadsroute en reisgids. 
Liefst voorbedachte routes ipv zelf routes uitstippelen. 
Van tevoren voorbereiden met reisgids. Op locatie route 
volgen. Op een duur wel overvloed aan gebouwen 
en info, waardoor je er sneller doorgaat. Informatie 
uit stadgids halen. Wat is er bijzonder aan en plek? 
En verder van borden. Als je van tevoren informatie 
hebt zie je bepaalde details die je anders gemist had. 
Wat is het doel van je vakantie? ligt ook veel aan de 
reisgenoten, wat hun willen.

- Welke historische plek of museum maakte indruk op 
je en waarom?
Colloseum: bouwstijl en hoogte, hoe ze dat in de tijd 
gebouwd kunnen hebben. De verhalen/ellende die 
zich daar afgespeeld heeft. Heel indrukwekkend om 
te zien hoe het toen was. Het vaticaan zelf. Over de 
top. Hoe patronen zich steeds herhalen. Dat dit zich 
al heel lang afspeeld en dat dit al eeuwen zo gaat. 
Uitgesleten treden, allemaal steen, enorme klim, 
treden uitgesneden door monniken die boetedoening 
deden door met knien op trap klimmen. Bizar. Op zo’n 
moment realiseer je je dat pas hoe bijzonder/bizar het 
is. Gaat leven als je op zo’n plek bent. 
    

- Wat vindt jij het leukste aan een museum of 
stadsbezoek?
Laten verrassen. Wel voorbereiden van tevoren. Soms 
overkomt het je. Niet 1 onderwerp, maar de verhalen, 
bijvoorbeeld hoe iets gefunctioneerd heeft of hoe 
moeilijk iets was om te maken/bouwen. Meer het 
verhaal wat de historie levend maakt.
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dingen in je leven minder. Wel respect opbrengen 
voor mensen die dat meegemaakt hebben(concentra-
tiekampen). Je gaat beter verbanden en parrallellen 
zien. Geschiedenis herhaalt zich. Lessen trekken uit 
geschiedenis.
    
- Waarom vindt jij het belangrijk dat andere mensen in 
aanraking komen met geschiedenis?
Basisvoorwaarde. Maakt onderdeel uit van het systeem, 
dus je moet dan snappen hoe het in elkaar zit. Basis 
snappen erg belangrijk. Voorkomt om in valkuilen te 
stappen die er vroeger geweest zijn.

Interview Farid

- Waarom interesseer jij je voor geschiedenis? Wat heb 
jij met geschiedenis?
Geschiedenis marokaanse gemeenschap, daarom 
geinteresseerd. Dat er bijv in de 2de wereldoorlog 
dingen gebeurt zijn en dat daar nog steeds de sporen 
van zijn.
    
- Reis je vaak om een historische plek of gebouw te 
bezoeken?
Ja, naar stonehenge. willen zien, eiffeltoren, pisa. 
Monumentele gebouwen, highlights. Fysiek aanwezig 
zijn. Dan ervaar je het veel beter. Alsof je daar bent 
geweest in de tijd dat het gemaakt of in gebruik was.
    
- Welke historische plek of museum maakte indruk op 
je en waarom?
Catacomben, parijs. Begraafplaats. Vroeger letterlijk 
sporen van vroeger. Onmenselijk. Wat daar vroeger 
heeft afgespeeld, bijvoorbeeld dat ze de ijfeltoren 
met rust hebben gelaten tijdens wo2, interessant, 
legendaricch. Cultuurmonumenten kostbaar. 
Beschermen. Waarom? Maakt een stad mooier en 
herkenning. Mensen refereren daardoor naar je stad. 
Monumenten die stad mooier maken, die bij stad 

horen. 
    
- Hoeveel kennis heb je normaal gesproken over een 
stad of historisch object voordat je deze daadwerkelijk 
gaat bezichtigen?
Als iets langs ziet komen op YT/Insta. Wekt interesse. je 
wilt het dan zelf zien. Via social media preview krijgen. 
    
- Welk onderdeel van geschiedenis vindt jij het meest 
interessant?
Combi van alles. Gaat om totaalplaatje. Waar je staat, 
indenken: hier is bijv dino dood gegaam. Maar wel 
vooral de verhaallijn. Bij pootafdruk inleven dat daar 
ook echt dino’s hebben geleeft. 
    
- Wat doe jij als je bij een historisch object bent en je 
wilt hier meer van weten?
Niet veel bordjes, oude kanonnen, daarna onderzoek 
doen. Kijken waar je bent op GM. Verhaal is key. 
Achteraf vaak opzoeken naam, wat is daar gebeurt. 
als het interessant genoeg is films kijken. Ligt ook aan 
factor van interesse. 
    
- Ontbreekt er nog iets bij de huidige informatievoor-
ziening? En zo ja, wat?
Ja. Kaarten, bordjes die het verduidelijken ontbreken 
vaak. Of kleine video/teaser. Rijksmuseum: combi video, 
geluid, tekst. Veel sterker dan statische borden.

- Ben je als reiziger bereidt om je telefoon actief te 
gebruiken tijdens een wandeling door de stad?
Ja. Via telefoon is prima. Combi van werkelijkheid en 
virtueel top. Als je daardoor iets kan ervaren interessant. 
Ervaren: audiovisueel. Qua beeld interpeteren hoe 
het er vroeger uitzag. Bredere context beter snappen, 
bijvoorbeeld door 17e eeuwse muziek. Of iets anders 
bekends uit die tijd. Hierdoor gaat het meer leven.
    
- Waarom vindt jij geschiedenis belangrijk?

Is iets is wat de gemeenschap gevormd heeft. Iets 
mooit wat ons heeft overkomen. Zoals piramydes. Qua 
kennis ook. Wiskundige formules. We hebben daar nu 
veel aan te danken. Leuk om mensen te laten inzien dat 
we die wiskundige elementen nog steeds gebruiken.

Interview Arjen

- Waarom interesseer jij je voor geschiedenis? Wat heb 
jij met geschiedenis?
Vanaf kind. Verhalen die op school verteld worden. 
Een lezer. Brede interesse, door veel te lezen. Je kunt 
veel leren van geschiedenis. Levenslessen leren. 
Politiek leren. Cyclus door historie, het herhaalt zich 
steeds. Worden steeds zelfde fouten gemaakt. Je kunt 
voorspellen wat er gaat gebeuren. Als mensen zich 
meer zouden verdiepen in geschiedenis kunnen fouten 
worden voorkomen. Als je iets ouds in je handen hebt 
echt fantastisch. Hiermee heeft vroeger iemand mee 
gelopen.
    
- Reis je vaak om een historische plek of gebouw te 
bezoeken?
Niet expliciet, vaak combineren. Naar land voor 
natuur. Maar dit vaak combineren met steden. Actieve 
vakanties. Cultuur van land heel interessant, hangt nou 
samen met historie. Gevarieerde vakantie. Steden wel 
vooral voor historie (citytrip). Verschilt per bestemming.
    
- Welke historische plek of museum maakte indruk op 
je en waarom?
Schotland. Oude slagvelden. Spreekt als je weet wat 
daar gebeurt is. Museum leer je context. Op slagveld 
heb je gevoel dat je op de plek staat, belangrijke 
gebeurtenis, bepalend voor huidige land. Boedapest. 
Oorsprong van land, door beelden. Beelden uit 
sovjettijd, die in boedapest stonden. Door revolutie 
weggehaald. Daarom hebben beelden veel waarde, 
omdat het een belangrijk stuk van de geschiedenis 
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omdat je de verhalen van tevoren al gelezen hebt. Maar 
voor jeugd te saai. Meer geromantiseerd verhaal. Hoeft 
niet af te doen van de historische waarde. Belangrijk 
om evenwichtig beeld te schetsen. Objectieve 
geschiedschrijving is er niet. Boek stalingrad vanuit 
russische en duitse soldaat. heel sterk, je krijgt een heel 
ander beeld. Je leeft mee vanuit 2 kanten. Voor beide 
kanten sympatiek. 
    
- Waarom vindt jij geschiedenis belangrijk?
Je kan er veel van leren. Iedereen zou zich in 
geschiedenis moeten verdiepen. Als je dit op een 
laagdrempelige manier doet, gaan mensen het leuk 
vinden. Historisch stripboek aan neefje gegeven, wilde 
vervolgens alles over het onderwerp weten. Zo trek je 
iemand over de drempel. 

    
- Reis jij vooral alleen of samen? Waarom?
Soms alleen, soms met vrienden. Nooit zo van plannen, 
meer spontaan. Niet heel gestuctureerd. Niet echt 
routes volgen. Alleen langs de dingen die je wil zien. 
Van highlight naar highlight. Vaak willekeurig door 
stad lopen. Ook achterafroutes waar je juuist grappige 
dingen tegenlopen
    
- Ontbreekt er nog iets bij de huidige informatievoor-
ziening? En zo ja, wat?
Zeker, heel vaak. Vooral voor mensen die zich van 
tevoren niet verdiept hebben. Je ziet historische 
gebouwen maar je hebt geen idee. Bordjes heel 
summier. Met QR codes kun je veel doen. Ook audio 
aan vastknopen. Audioplatform opstarten met 
audioinformatie. Guided tour vanaf je smartphone. 
Voor sommige mensen gaat het echt spreken. Rijkere 
ervaring dan dat ze zomaar rond een gebouw lopen. 
Niet voor iedereen geschikt. Sommige mensen 
zitten liever op terasje. Lastig iets te vinden wat 
voor alle doelgropene geschikt is. Met bordjes kan 
je belangstelling wekken. Schoenenmonument 
boedapest: Joodse joden die alles moesten achterlaten. 
Staat niks bij dat monument. Dus dan loop je er zo 
langs. Maar bord is daar ook niet handig, omdat 
mensen het snel missen. Wilde dat bezichtigen. Terug 
langslopen, straal omheen gelopen. Kwaad omdat 
monument gemist had. Geen telefoon gebruiken 
tijdens reizen. Stadsplattegrond ipv smartphone. 
Smartphone is handig om snel iets op te zoeken, maar 
niet veel gebruiken. Overnachting zoeken is wel handig. 
Restaurants zoeken met reisgids. Per wijk. Je kan prima 
zonder smartphone, leuke uitdaging. Huidige generatie 
aanspreken, toch iets multimediaals. Beeld niet doen. 
Dan mis je detail in het gebouw. Beknopte, sprekende 
verhalen, vragen aandacht. Reisgidsjes zijn er genoeg, 
maar heel informatief, niet verhalend. Makkelijk te 
consumeren verhalen. Informatieve heel belangrijk, 

gepresenteerd. Geschiedenis mag je niet vergeten, Dus 
beelden gered. Heel het verhaal wat er aanvast zit heel 
indrukwekkend. Wij zijn bestookt met amerikaanse 
propaganda. Werkelijkheid ligt genuanceerder. Wij 
zijn daardoor blind geworden. Je moet geschiedenis 
van 2 kanten bekijken. Voor sommige landen was 
sovjet tijdperk relatief welvarend. Nadat sovjet gevallen 
is, juist minder stabiliteit. Beleid was wel vreselijk, 
maar mensen hebben het heel anders ervaren dan 
wij. Mensen vonden het ook vaak relaxed. Alles zit 
veel genuanceerder in elkaar dan wij vaak denken, 
en gezegd wordt. Bepaalde landen hebben hun 
eigen historie bedacht. In steden zie je vaak ook 
verschillende invloeden terug. Bijvoorbeeld historie 
heel erg laten zien, door beelden. In Nederland maken 
we overal excuses voor. Vreselijk. We moeten alles in 
z’n tijd zijn. Verdraaien van historische feiten in NL. 
DR. Piet Emmers. Onderzoek slavernijverleden. Veel 
mensen willen de waarheid niet horen, maar wat in 
hun voordeel is. Wat ze kunnen gebruiken houden ze. 
Werkelijke historie, zoals het echt gebeurt is, vanuit 
meerdere oogpunten, belangrijk. Nu excuses maken 
voor slavernijverleden, einde is zoek. Dan zouden 
italianen ook excuses moeten maken. En Noorse 
volkeren.
    
- Wat vindt jij het leukste aan een museum of 
stadsbezoek?
Sws musea meepakken, historisch. Expositie. Van 
tevoren inlezen. Geen planning. Wel voorkennis. 
Globaal. Vaak boekje kopen, papieren stedengids. 
Lonely planet of ANWB. Vaak aantekeningen maken 
erbij. Op locatie ook gids erbij pakken en als leidraad 
gebruiken. Cultuur proeven, dus locale restaurants 
opzoeken. Hangt aan elkaar samen. Waar je eet, 
muziek, is correlatie met de historie van een plek. 
Dus cultuur, horeca en historie hangt nauw samen. In 
restaurant praatje aanknopen. Locaal restaurant. Leuke 
gesprekjes. Vaak last minute. 
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Veldonderzoek

Informatieborden  
Locatie: Centrum den Bosch
Onderwerp: Meerdere locaties, zoals St. Jan
Beschrijving activiteit: Bij stadsbezoek aan Den Bosch 
verschillende informatieborden tegen gekomen. 
    
Hoe was de gebruikerservaring?
Matig. Er waren op de meeste belangrijke historische 
locaties geen bordjes. En de info op bordjes is vaak 
summier en informatief. Dus je krijgt niet echt verhalen 
mee en de bredere context. 
    
Wat zijn de goede punten?
- Op sommige plekken informatiebordjes aanwezig
    - Niet te lang, zodat je alle info ook leest
    
Wat zijn de pijnpunten?
- Statische en saaie informatie
- Op veel plekken geen bordjes
- Geen verhalen, maar droge feitjes
- Vooral tekstueel, weinig visueel
    
Hoe ervaart de doelgroep historie, door dit medium?
- Ervaart alleen droge feitjes, zonder verhalen of 
historische context
- Door ontbreken van bepaalde lijn, zijn het losse 
brokken informatie waar hij niet zoveel mee kan
- Kan wel inzicht geven in waar een bepaald gebouw 
voor diende
    

Erfgoed ‘s Hertogenbosch stadsroutes
Locatie: Binnenstad ‘s Hertogenbosch
Onderwerp: Diverse gebouwen/straten/pleinen
Beschrijving activiteit: Route door stad volgen, langs de 
highlights, adhv een app
    

Hoe was de gebruikerservaring?
Handig om highlights a.d.h.v. route te volgen. Je 
vergeet niks en je krijgt bij iedere belangrijke locatie 
wat feitjes
    
Wat zijn de goede punten?
- Route langs highlights handig
- Handig dat er foto’s bij zijn
- Visualisaties hoe locatie er vroeger had kunnen 
uitzien, leuk
- Je kan locaties los van elkaar bezoeken, zonder dat je 
de hele tour moet doen
- Keuze uit meerdere routes, zodat je kan kiezen welke 
tijdsspanne en onderwerp je interessant vindt
    
Wat zijn de pijnpunten?
- Route niet heel duidelijk weergeven, geen 
routebeschrijving
- Niet duidelijk wanneer je echt op de goede locatie 
bent
- Informatie is summier en heel informatief, totaal geen 
verhalen
- Werking interface onduidelijk; Niet duidelijk waar alle 
incoontjes voor dienen en of/hoe je een route moet 
starten
- Foto’s voegen wel ietsje toe, maar ook niet heel veel.
- Je bent constant bezig op je telefoon, waardoor je veel 
van de omgeving mist.
- Vreet batterij waardoor je telefoon zonder power bank 
niet de hele dag mee gaat
    
Hoe ervaart de doelgroep historie, door dit medium?
- Komt langs alle highlights, maar krijgt niet heel veel 
van de context en de verhalen mee. Vooral droge feitjes.
    

Linie 1629 AR app
Locatie: Linies buiten Den Bosch
Onderwerp: De slag om den bosch

Beschrijving activiteit: App die je meeneemt langs het 
verhaal van de slag om Den Bosch, A.D.H.V. AR gidsen 
die je rondleiden. Route die je moet fietsen.
    
Wat zijn de goede punten?
- Leuke combi van korte teksten, audio en AR
- Je volgt een verhaal, wat veel meer engaging is dan 
droge feitjes
- Toevoeging van 360 graden beelden, zo heb je een 
beeld hoe het er vroeger uit zag
- AR gidsen leuk. Hierdoor wordt je rondgeleid door 
personen die echt uit die tijd komen. En vanuit 
verschillende oogpunten, waardoor het verhaal 
genuanceerder wordt
- Geen lappen tekst, maar chatbolletjes die pas in beeld 
verschijnen als jij op volgende klikt
- Kaart, zodat je kan zien waar je bent en waar je 
naartoe moet fietsen
- Fietsbordjes, zodat je weet hoe je moet fietsen
- Gidsen maken ruzie met elkaar, wat spanning en 
sensatie erin brengt
    
Wat zijn de pijnpunten?
- Interface nog wel ingewikkeld, je kan veel dingen, 
waardoor je de lijn van het verhaal kan missen
- AR functie blijft ingewikkeld. Duurt lang voordat 
hij een punt gevonden heeft waarop je een pop kan 
plaatsen.
- Geen navigatie, waardoor je de route sneller uit het 
oog verliest
- Batterijvreter
- Je bent contant met je telefoon bezig, waardoor je 
minder meekrijgt van de omgeving, en daar minder 
van kan genieten.
- Zware downloads
- Sterk afhankelijk van het weer, Als het waait of regent 
hoor je niks meer en is het ook niet aangenaam om 
info tot je te nemen
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over Polen, wat ons meer waardering gaf voor het land 
Polen en hun inwoners. 
    
- Op welke manier bracht hij de verhalen?
Hij vertelde vooral korte, informatieve feitjes. Maar 
maakte wel koppelingen met het heden. Tussendoor 
vertelde hij verhalen, zoals mythes van de stad. De 
informatie was kort genoeg, maar we kregen wel 
genoeg informatie. Al mistten we soms nog wat 
gedetailleerdere achtergrondinformatie. 
        
- Wat zijn de pluspunten?
- Korte feitjes en weetjes
- Niet te lang, niet te kort
- Afwisselende info
- Koppeling met heden en ons eigen leven
- Teasen wat er komt, bijvoorbeeld de zwaaiende 
koning
- Stelde ons tussendoor vragen, wat ons scherp hield
- Wij konden hem vragen stellen, zodat er een gesprek 
ontstaat
- Verhalen met een moraal, die we in ons eigen leven 
kunnen toepassen
- Door veel kennis, voldoende kennis om vragen te 
beantwoorden, in tegenstelling tot andere gidsen die 
alleen hun verhaal afgaan
- Geschikt voor alle kennisniveau’s. Zowel hoge als lage 
kennisniveau’s kwamen aan bod

- Wat zijn de minpunten?
- Gedetailleerde informatie mistte soms nog, zoals het 
kasteel of Casimir
- Persoonlijke verhalen ontbreken, wat het wat lastiger 
invoelbaar maakt hoe het was om bijvoorbeeld in 
Auschwitz te zijn en de emoties echt te voelen, wat zij 
meemaakten.
- Minder inhaken op onbekende geschiedenissen
- Je kan geen keuze maken in wat je wil horen. Dus als 
je ergens minder in bent geïnteresseerd wordt het wel 

- Leuk dat er ook routes zijn, die je kunt volgen
- Plaatjes die erbij staan leuk
- Audio-informatie leuke manier van presenteren, je kan 
lekker blijven zitten en rondkijken terwijl er informatie 
tot je komt
- Informatieborden leuk, met mooie platen. En toch 
redelijk wat historische info

Wat zijn de pijnpunten?
- Vaak veel informatie in app, die lastig te scannen is
- Door steeds te lezen leidt het wel af van het gebouw/
locatie
- Routes zijn lastig te volgen doordat er geen indicatie 
van eigen locatie is
- Audioplek wat ongemakkelijk, omdat het veel herrie 
maakt voor omwonenden
- Allemaal nog vrij informatief. Zijn vooral feitjes en 
weinig verhalen
- Locaties en QR codes zijn lastig te vinden. QR codes 
zijn ook klein.
- Informatieborden heel informatief

Hoe ervaart de doelgroep historie, door dit medium?
De doelgroep leert vooral leuke feitjes en historische 
vermeldenswaardigheden van een locatie. Vooral 
informatief dus. Van de verhalen krijgt hij minder mee, 
terwijl juist die aanspreken. Ook waren de locaties 
lastig te vinden, wat afbreuk deed aan de ervaring. 
Ook was de route slecht te volgen, doordat er geen 
beschrijving was en je geen locatiebolletje krijgt.

Stadsgids Krakau
- Hoe ervaren toeristen een gids?    
Gezellig, informeel, leuke feitjes en weetjes, afgewisseld 
met verhalen en mythes. Ook de vragen die hij stelde 
en de doordenkers brachten het geheel tot een hoger 
niveau. Verder liet hij de lokale cultuur, delicatessen en 
geschiedenis zien. Ook behandelde hij de vooroordelen 

Informatie via YT, achteraf
Locatie: achter laptop
Wat zijn de goede punten?
- Informatie wordt duidelijk uitgelegd
- Heel veel keuze, dus er is allicht wat, wat het verhaal 
duidelijk uitlegt
- Mooie beelden, op het gemak bekijken achteraf of 
vooraf
- Engaging door audiovisueel
    
Wat zijn de pijnpunten?
- Je bent niet op locatie, dus het spreekt toch minder
- Door overvloed aan informatie weet je vaak niet waar 
je op moet zoeken
- Zijn vaker losse fragmenten dan de hele historie
- Goed scannen om goede informatie te vinden
- Beleving is nog steeds “plat”, doordat je nog steeds 
achter een scherm zit en er niet doorheen loopt/fietst
- Vooral goed om je vooraf of achteraf te oriënteren

Fietsroute Zeeuwse Ankers
Locatie Zeeland
Onderwerp Diverse fietsroutes en informatiepunten 
met QR

Beschrijving activiteit: Tijdens bezoek aan historische 
locatie, zoals stad, kun je QR codes scannen om meer 
info te krijgen over een specifiek gebouw of locatie. 
Ook zijn er fietsroutes samengesteld waarmee je langs 
meerdere van deze punten komt. Sommige punten zijn 
voorzien van informatieborden en audiobanken. Via 
deze audiobanken verteld een lokale inwoner iets over 
de historie van een locatie. 

Wat zijn de goede punten?
- Vaak uitgebreide info
- Goede combi tussen echte en virtuele wereld door QR 
codes en informatieborden
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saai
- Is alleen vanuit het perspectief van de gids. Dus info 
is vrij subjectief. Je krijgt het vaak vanuit 1 oogpunt te 
zien.
- Hoe wordt door dit medium, historie ervaren?
- Toegankelijk
- De belangrijkste highlights
- Zowel verhalen als feitjes
- Door ons prikkelende vragen te stellen kunnen er 
interessante gesprekken op gang komen.
- Je doet het echt samen met een groep, wat een 
mooie manier van reizen en historie beleven is. Ook 
omdat je samen luistert en erover praat, wat echt een 
toegevoegde waarde is van alleen luisteren

- Hoe verteld een gids op een aantrekkelijke manier, 
verhalen?
- Door ze kort, krachtig en laagdrempelig te vertellen. 
En koppelingen te maken naar huidige situatie en ons 
eigen leven.

- Welk medium het meest geschikt is om verhalen te 
vertellen? Welke gebruiken ze het liefst?
- Gids voor korte verhalen en feitjes het allerbeste, ook 
door de interactiviteit.
- Audiotour wordt door verschillende mensen 
aangedragen. Mooie hiervan is dat je persoonlijkere 
verhalen kan horen. En meer in kan leven hoe het op 
een specifiek moment in de historie was. Ook kan het 
verhaal een diepere dimensie krijgen door surround 

- Hoe mensen voorbereiden op hun reis
    - De meeste mensen lezen boeken
    - Of informatie op internet, zoals historienet
    - Of kijken een film of docu, zoals de schindlers list
    - Of kijken korte filmpjes via bijvoorbeeld YT of insta
    - Of bezoeken van tevoren een lezing over het 
onderwerp

- Hoe ze ter plekke aan info/verhalen komen
    - Primaire informatiebron: de gids die ons rondleidde
    - Secundaire informatiebron: de borden die op 
sommige plekken stonden
    - Tertiaire: informatieboekjes of wikipedia: voor wat 
meer gedetaileerde info

- Hoe herbeleven ze achteraf de reis?
    - Door foto’s uit te wisselen
    - Door een verslagje te schrijven
    - Door boekentips uit te wisselen
    - Door film/yt tips uit te wisselen
    - Door een filmavond voor de groep te organiseren

- Welke verhalen of feitjes ze het meest interessant 
vinden
    - Persoonlijke verhalen spreken het meeste aan, zoals 
die van Jan Karski of overlever van Auschwitz. Mensen 
vragen hier de gids ook naar.
    - Koppeling naar eigen leven: de kans is klein dat jij 
een jood in huis genomen had
    - Mythes en verhaaltjes: mensen vinden sprookjes 
altijd leuk, en er zit vaak een moraal in. Zijn vaak ook 
lekker kort en humoristisch: je kan er grappen over 
maken.
    - Feitjes en weetjes over de stad: zoals de paus die op 
de uni daar gestudeerd had en veel betekend had voor 
de stad. En dat ze hun huidige vrijheid van de sovjet, 
deels aan de paus te danken hebben.

- Hoeveel tijd mensen willen spenderen aan een 
verhaal: verschillende niveaus?
    - Laag kennisniveau: 5 minuten ruim voldoende voor 
korte feitjes en verhaaltjes. Veel snelheid en afwisseling 
tussen content.
    - Hoger kennisniveau: weten al wat, dus willen wat 
meer de diepte in: wat betekend het voor ons? Welke 
impact had die gebeurtenis? Wat merken wij er nog 
van?

    - Hoog kennisniveau: Willen vaak meer specifieke 
dingen weten. Wie was koning x? Wat heeft hij 
betekend voor een stad? Details die je niet in alle 
folders kan lezen.
    - In de groep merkte ik dat ongeveer de helft het na 
5 minuten vertellen beu was. De andere helft wilde juist 
meer dieper gaande informatie en stelde ook vragen 
daarover.

- Verhaal pas bij interesse voor gebouw? Of gebouwen 
bezoeken a.d.h.v. verhaal?
    - A.D.H.V verhaal stadstour doen. Zo volg je een 
bepaald verhaal door de stad, en bezoek je alle 
onderdelen die daarbij horen. Zoals de razzia’s in de 
joodse wijk. Hierdoor gaat het verhaal meer leven. Bij 
alleen 1 gebouw bezoeken en alleen daarvan informatie 
opzoeken, mis je een hoop context.

Stadstour Krakow

Na aankomst in hostel werden we door een gids 
opgewacht voor een stadstour door Krakow. De gids, 
Robin, begon de tour bij de oude stadsmuur van 
Krakow. Hier was een burcht te zien, waar iedereen 
door moest om in de stad te komen. Hierachter was 
de oude stadsmuur, die de stad beschermde tegen 
vijanden. We volgden de koningsroute, waarbij de 
gids beloofde dat we als echte koningen door de stad 
zouden lopen. En als teaser beloofde hij dat we aan het 
eind een zwaaiende koning te zien zouden krijgen. 

Toen we door de stadsmuur gelopen waren, kwamen 
we een maquette tegen van het oude Krakow. Dit 
was handig, omdat we zo de hele koningsroute en de 
bouw van de oude stad zagen. Vervolgens zagen we 
de bekende stadstoren van Krakow. Hierover kregen 
we een mythe te horen. Het was namelijk zo dat in de 
toren wachters stonden met trompetten. Als er onraad 
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dat hij niet geloofde dat mensen zoiets bij andere 
mensen kunnen doen. Later begon Rooseveldt hem 
enigzins te geloven, maar toen was het al te laat. Voor 
ons is het daarom belangrijk om goed naar mensen te 
luisteren en in overweging te nemen dat het waar is. 
De mensheid is tot vreselijke dingen in staat. Daarom is 
het goed om te horen waar de mensheid toe in staat is, 
zodat we koste wat het kost kunnen voorkomen dat het 
nog een keer gebeurt. 

Als laatste gingen we naar een groot plein. Hier 
stonden veel stoelen. Al deze stoelen stonden symbool 
voor een paar duizend Joden die gedeporteerd waren. 
De stoelen stonden symbool voor de huisraad die ze 
achter lieten, en veel waard waren voor de Joden, ook 
emotioneel. Door het verhaal achter dit monument 
te weten, gaat het enorm spreken. En schrik je van de 
enorme getallen joden die gedeporteerd werden. De 
gids stelde ons de vraag of we Joden zouden helpen. 
Hij gaf aan dat die kans nihil is. Als jij Joden helpt, 
wordt het hele huis uitgemoord als ze erachter komen. 
Dus ben je al je familie en vrienden kwijt. Jouw lieten 
ze vaak levend, om zo vreselijk leed te lijden dat al je 
naaste familie en vrienden omgekomen zijn, doordat 
jij een Jood hielp. Door deze vraag te stellen, werd 
iedereen erg stil. Door het zo persoonlijk te maken, 
maakt dat enorm veel indruk. Met deze vraag sloot de 
gids de avond af, als koppeling naar Auschwitz. 

Terug in het hotel gaven anderen ook aan dat een gids 
echt van toegevoegde waarde is. En dat niks digitaals 
er tegenop komt. Deels door de menselijke interactie, 
waarbij je makkelijk vragen kunt stellen, deels doordat 
hij goed verteld. Ook vertelde hij kort en krachtig. 
Hierdoor bleef het interessant, al miste je soms wat 
meer diepgang, zoals achtergrondinformatie van 
koning Kasimir. 

Leuk dat de stadstour dus rond een aantal personen 

regelmatig ruzie hadden met de bevolking, had de 
koning een aparte stad gebouwd voor de joden. Het 
mooie was dat hij ze niet dwong er te gaan wonen, 
maar hij verkocht het juist dat het een eer was om daar 
te wonen. Ook niet-joden mochten er wonen. Moraal 
van verhaal: dwing mensen niet, maar inspireer ze juist. 

Vanaf hier ging de gids refereren aan de film: 
schlindlers list, die op die plek gefilmd was. We stonden 
op de plek waar mensen uit hun huizen gedreven 
werden door de nazi’s. Heel bijzonder om op die plek te 
staan. Zeker mensen die de film gezien hadden konden 
dit heel goed refereren en invoelen hoe dat geweest 
moet zijn. We liepen verder door de Joodse wijk, waar 
we wat gebruiken en gewoontes van de joden kregen 
te zien.

Hierna kregen we tijd om te eten. De gids wist een 
speciaal lokaal restaurantje, waar we een heerlijk 
lokaal gerecht opgediend kregen. Het leuke van zo’n 
gids is dat hij alle lokale tentjes weet te vinden, en 
dat je ook echt tussen de lokals zit. Zo krijgt de tour 
echt een andere dimentie, omdat je veel meer van de 
lokale cultuur en gewoontes meekrijgt. Onder het eten 
kwam het gesprek over de gids en hoe andere mensen 
historie beleven. Iemand was in hotel oranje geweest. 
Hij gaf aan dat de audiotour hier erg goed in elkaar zat. 
Dit waren korte, persoonlijke verhalen van wat mensen 
daar meegemaakt hebben. Als je dit uit de mond van 
de persoon hoort die het echt meegemaakt heeft, is 
het toch anders als dat een gids dat verteld. 

Na het eten gingen we naar het marktplein waar 
Joden hun koosjer dieren slachten. Hier was ook een 
herdenkingsmonument en een standbeeld van Jan 
Karski. Hij was ambtenaar en zag dus precies hoe de 
razzia’s zich afspeelden. Hier verzamelde hij bewijs 
van en ging daarmee naar Roosenveldt. Die geloofde 
hem alleen niet. Puur omdat het zo onmenselijk was, 

was werd hierop geblazen. Maar toen de vijanden 
kwamen schoot een van hun de trompetter recht 
in z’n keel. Daarom klonk het trompetsignaal heel 
afgebroken. Daarom doen ze dat nu nog steeds, uit 
traditie. Leuk verhaaltje, je snapt de traditie en cultuur 
beter + leuke afwisseling van het informatieve.

Vervolgens liepen we naar de oude universiteit waar 
2 mensen gestudeerd hebben die heel belangrijk 
zijn geweest voor Krakow en de wereld. De gids gaf 
punten voor de mensen die het wisten. Maar niemand 
wist het. Uitslag: Paus Johannes de 2e en copernicus. 
Leuk dat de gids vragen steld: houd iedereen scherp 
en momentje van interactiviteit. Ook maakte de gids 
de koppeling met de huidige politiek. Waarom de 
Paus bijvoorbeeld zo geliefd was bij de bevolking en 
wat je daar nu nog van kan merken. En de huidige, 
conservatieve regering. Leuk dat de gids dit deed, en 
de historie van vroeger, actueel maakt in de tijd van nu.

Vervolgens zijn we naar het kasteel met de draak 
gelopen. Enorm kasteel. En de mythe van de draak. 
Er was ooit een draak in het kasteel. Maar deze wilde 
steeds meer eten. Op een duur wilde hij de bevolking 
van Krakow opeten. De koning zat met de handen in 
het haar. De draak stelde als eis dat hij aan de princes 
genoeg had. Daarop zei de koning dat iedere ridder die 
de draak zou verslaan de princes zou krijgen. Niemand 
kon de draak verslaan tot er een schoenmaker kwam. 
Die voerde de draak met gif. De draak kreeg hier 
zoveel dorst van, dat hij enorm veel water dronk. Maar 
hierdoor ging hij opzetten en barste hij uit elkaar. 
Daarna kon de schoenmaker met de princes trouwen, 
en leefde ze nog lang en gelukkig. Grappig dat ik dit 
verhaaltje nog zo in detail weet, terwijl ik al veel feitjes 
vergeten ben.

Vervolgens kwamen we aan in de Joodse wijk. Dit 
is gebouwd door koning Kasimir. Doordat de joden 
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draaide

- Koning Casimir: bracht de stad tot bloei, stichte 
universiteiten
- Paus Johannes II: belangrijk voor de onafhankelijkheid 
van Polen, de godsdienst en het huidige (conservatieve) 
politieke beleid
- Schlinder en Jan Karski: belangrijk voor het helpen 
van Joden tijdens de Razzia’s

Inzichten van vandaag:
- Een gids is een leuke en interactieve manier voor een 
stadstour, door de leuke feitjes, de indrukwekkende 
verhalen, de vragen die je hem kan stellen, de details 
die hij aanwijst en de koppelingen die hij maakt met 
het heden.

Bezoek Auschwitz

Tijdens de reis naar Auschwitz kregen we alvast een 
film te zien. In deze film was te zien hoe een Russische 
commandant Auschwitz aantrof bij de bevrijding. Er 
waren nog maar een paar duizend mensen. De mensen 
die er waren, waren amper mensen meer. Ze keken 
hol, en er was totaal geen emotie meer in hun ogen. 
Ook waren ze helemaal uitgemergeld. Deze film was 
een goede intro op de verschrikkingen die zich daar 
afgespeeld hebben. 

In Auschwitz gekomen volgden we de gids door enkele 
barakken. In deze barakken legde hij uit hoe het in z’n 
werk ging. Hoe onmenselijk het allemaal was, dat ze 
echt in veewagens aankwamen. En dat ze geen enkel 
idee hadden wat hun te wachten stond. Rechter duim 
van dokter, die puur op het zicht mensen beoordeelde, 
was de gaskamer. De linker duim was aan het werk, in 
onmenselijke omstandigheden. De meeste mensen 
overleefden dit maar een paar maanden. Vooral de 

sommercommando’s, die lijken uit de gaskamers 
moesten halen, hadden niet lang te leven. Zij werden 
na een paar maanden doodgeschoten omdat ze 
mentaal helemaal doordraaiden. 

Door de foto’s die er gemaakt waren, en de persoonlijke 
verhalen, ging het geheel meer leven. De enorme 
hoeveelheden spullen, zoals schoenen en koffers, liet 
pas zien om hoeveel mensen het nu echt ging. En als 
je dan denkt hoeveel barakken er waren, en dat deze 
gevuld werden met duizenden mensen, is het echt 
duizelingwekkend. 

Maar zelfs op de plek waar dit allemaal gebeurd is, is 
het bijna niet te geloven hoeveel leed en wreedheid 
zich er daar heeft afgespeeld. Dit had, door bijvoorbeeld 
een audiotour, waar je een verhaal van iemand die 
gedeporteerd wordt naar Auschwitz, beter invoelbaar 
gemaakt kunnen worden. Als je dan ook nog veel 
omgevingsgeluiden hoort, wordt dit nog duidelijker. 
Een persoonlijk verhaal dus. Dit helpt ook om achter 
de getallen, echte mensen met hun gevoelens te zien. 
Verschillende mensen gaven aan dat boeken die ze 
erover gelezen hadden, het wel makkelijker invoelbaar 
maakten. 

Een belangrijke quote die we tegenkwamen was: Zij 
die de geschiedenis vergeten zijn gedoemd die te 
herhalen.

Aan het eind vertelde de gids waarom het belangrijk 
is om Auschwitz te zien. Dit is om het bewijs te zien 
van de vreselijke misdaden. En om dit in de toekomst 
te kunnen voorkomen. Daarom moet het verhaal van 
Auschwitz verteld worden. Ook door onze generatie. 
Want zij die de geschiedenis vergeten, zijn gedoemd 
die te herhalen

.Veldobservatie Den Briel podwalks app

- erg goed gedaan
- Je volgt een route, die in de app met bolletjes 
gemarkeerd staat. Zodra je locatiebolletje erin komt, 
speelt het verhaal af. Onder het verhaal kun je gewoon 
verder lopen en rondkijken
- Audio met man die op sprekende wijze het verhaal 
van den Briel verteld, inclusief de context, het verhaal 
van de inname, de aanleiding, de toeval van koppelstok. 
En wat het betekend heeft voor het verloop van de 
oorlog.
- Wordt op informatieve wijze verteld, geen persoonlijke 
verhalen. Maar wel leuke anekdotes van bijv alva.
- Context van watergeuzen, de brandstapels van ketters 
wordt goed verhaalt
- Tijdens de tour wordt op belangrijke gebouwen 
verwezen, zonder onderbreking van het verhaal
- Ook het volkslied, wat nu nog steeds actueel is, maar 
waar mensen het vaak niet goed snappen, wordt erbij 
gehaald. Door deze tour snappen mensen dit een stuk 
beter
- Wat mist zijn de menselijke emoties. Wat hebben 
de Spanjaarden doormaakt? Wat de geuzen? Wat de 
inwoners van den Briel?
- Duur van tour is perfect. Je krijgt precies genoeg info 
om het leuk te houden
- Ook het verschil tussen Willem vo en de geuzen wordt 
goed naar voren gebracht. Geloofsvrijheid vs wrok 
tegen Spanjaard

Veldobservatie Gravensteen Gent
Locatie: Gent
Onderwerp: Audiotour door kasteel Gravensteen
Beschrijving activiteit: A.D.H.V. een audiotour, 
ingesproken door een cabaretier, rondleiding door 
kasteel gravensteen. Op plekke waren bordjes, waar 
je het nummer in moest toetsen op audiodevice. Ook 
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aansprekend, maar wordt wel heel vaak onderbroken 
door feitjes. Flow van verhaal wordt hierdoor ook 
minder en wat meer van de hak op de tak.
- Voor de geluidservaring waren oortjes of koptelefoon 
beter geweest
- Audiotour was wel heel persoonlijk ingekleurd, met 
vrij subjectieve info

Hoe ervaart de doelgroep historie, door dit medium?
De doelgroep krijgt en verhalen, en feitjes over het 
leven in een kasteel mee, en dat op laagdrempelige en 
humoristische wijze. Wel kunnen mensen op een duur 
gaan afhaken omdat het meer informatief wordt dan 
verhalend. 

Update achteraf
- Informatie en verhalen blijven lang hangen, zeker een 
week
- Vooral de verhalen van de kasteeleigenaar en de 
dingen die hij meemaakt blijven hangen

waren op sommige plekken, tekeningen, waar het 
audioverhaal op uitgebeeld werd. Het audioverhaal 
werd op humoristische en laagdrempelige manier 
verteld, zodat het ook voor kinderen leuk is. Maar 
volwassenen kunnen er ook nog wat van opsteken. Het 
verhaal ging over de oprichters van Gravensteen en zijn 
opvolgers, en wat zij meegemaakt hadden, aangevuld 
met veel info over hoe het leven was in een kasteel. Er 
werd regelmatig een bruggetje geslagen tussen de 
huidige tijd, en toen. 

Wat zijn de goede punten?
- Laagdrempelig en geschikt voor meerdere leeftijden
- Engaging, door de grappen
- Vaak koppeling met huidige tijd en toen, wat er 
anders was bijv
- Zowel een stukje geschiedenis van het kasteel, als info 
over hoe het er aantoe ging in het kasteel.
- Overal tekeningen die het verhaal uitbeelden
- Verhaal gaat echt leven omdat je direct in de 
historische content bent. Ook door het uitzicht op de 
rivier, waar vroeger de Vikingen kwamen bijvoorbeeld
- Door de historische objecten gaat de geschiedenis 
veel meer leven, icm verhaal.
- Goede ambient sounds, die bijdragen aan het verhaal
- Je wordt zelf ook betrokken in het verhaal, doordat je 
bijvoorbeeld naar boven moet kijken, of gewezen wordt 
op een bepaald detail

Wat zijn de pijnpunten?
- Stukje context mist, wat is de lijn van de geschiedenis, 
in welke tijd speelde het af
- Weinig persoonlijke verhalen, hoe hebben mensen dit 
tijdperk ervaren?
- Minder diepgang, wordt over alles heel luchtig 
gepraat, terwijl bepaalde dingen veel impact hadden 
op de levens van mensen
- Balans info/verhalen kan meer opgeschoven worden 
naar verhalen. Het verhaal van Filips is leuk en 
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Prototypes

Prototype 1- schetsen

Experience mapping

WWWWWH Mindmap

The 4 up

Crazy eights

Solution sketch

Wireframes schetsen
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Prototype 2 - schetsen

WWWWWH Mindmap

Hero stories
Define Your Hero
- Geïnteresseerd in geschiedenis en reizen
- Is tussen de 20 en 40 jaar en opgegroeid met tech
- Is single, getrouwd of heeft ( jongere) kinderen
- Wil graag nieuwe dingen leren, maar wel op 
laagdrempelige manier
- Wil meer connectie krijgen met stad of land waar hij 
is / woont.
- Wil dingen snappen waarom ze zijn zoals ze zijn
- Weten welke verhalen zich vroeger op een plek 
afgespeeld hebben

Call to Action
- Is op vakantie en wil stad verkennen
- Ziet veel mooie gebouwen maar heeft geen idee wat 
er gebeurt is
- Ziet veel interessante dingen, wil de historie graag 
herbeleven, maar weet niet wat zich op een plek heeft 

Alleen als ik er echt aan dacht. geïnteresseerd in 
geschiedenis maar niet heel erg. Op vakantie misschien 
wel. Vooral op historische plek
    - Misschien niet de route. Eerder bij het zien van een 
gebouw, meer impulsief.
    - De informatie wel gebruiken, scannen met AR wel 
grappig
    - Bijzonder dat je eerst een scherm krijgt van 
aankomst, dan een verhaal kiezen en dan pas de AR. 
Liever gebouw scannen en dan zien welke verhalen 
erbij horen en er doorheen scrollen. Wel de tijdlijn. 
Tijdlijn en AR combi
    
Jari
- wat vindt je ervan?
        - Duidelijk, creatief met tijdlijn. Meerdere opties 
verhalen en tijd. Optie AR is ook leuk. Keuze meerdere 
verhalen binnen onderwerp. Categorien die jij 
interessant vindt.
- Wat kan verbeterd worden?
        - Categorien van historie. App als basis maar meer 
uit app. Niet te veel telefoon gericht is. Vanaf start 
verhaal: ander device. App simpel houden. Eerste 2 
stappen simpel. Eerste scherm grafischer. Beeld erbij 
van gebouw.
- Wat zou je wel en wat zou je niet gebruiken?
        - routes niet. Eeder losse gebouwen. Verhalen 
alleen interessant. Suggesties goed. AR liever op andere 
manier. Als AR heel veel toevoegt, dan wel gebruiken. 
Eventueel samen op 1 device. Of devices interactie met 
elkaar aan gaan. Iedereen ander verhaal meemaken

Prototype 1- prototype

Prototype 1 - testresultaten

Jarno
- wat vindt je ervan?
- Wat kan verbeterd worden?
- Wat zou je wel en wat zou je niet gebruiken?
    - Hangt er vanaf. Apps downloaden veel moeite. 
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Crazy eights

Solution sketches

juist aangewezen en verduidelijkt worden, door AR
- Al met al beleeft de persoon de historie veel beter, 
snapt hij de verhalen die vroeger gespeeld hebben en 
voelt zich meer betrokken bij een locatie.

Co-creating ideation

afgespeeld.
- Ziet op de socials of google maps of reisgids 
interessante locaties die hij graag wil gaan bezoeken

Challenges
- Weinig informatieborden
- Gaat niet alle informatieborden lezen, vaak veel en 
platte info, onthoudt hij toch niet en raakt afgeleid
- Gids boeken in net stap te ver, omdat hij liever op 
eigen houtje de stad ontdekt, en geen afspraak moet 
maken waar hij aan vast zit.
- Via Google informatie opzoeken is heel droog
- De beleving mist, hoe was het nu echt om hier te 
leven
- Als je achteraf info op wil zoeken locatie al kwijt
- Meer verhalen, hoe het was om daar vroeger te leven

Transformation
- Meer gericht op verhalen ipv feitjes
- Verhalen op makkelijke en toegankelijke manier 
aanbieden
- Verschillende soorten media gebruiken zodat de 
gebruiker betrokken blijft
- Beeld gebruiken, primair of als ondersteuning
- Combi van werkelijkheid en virtueel

The Return
- Door de verhalen snapt hij beter hoe het is om op de 
locatie geleefd te hebben vroeger.
- Het kostte hem weinig moeite om de verhalen op 
te zoeken, en het was engaging, zodat hij een leuke 
ervaring heeft gehad en iets geleerd heeft
- Door de verschillende soorten media bleef hij 
engaged en werd hij minder snel afgeleid, de ervaring 
was leuker daardoor.
- Door beeld te gebruiken, beleeft hij het verhaal beter 
en ziet hij hoe het vroeger was
- Door de combi van werkelijkheid en virtueel mist de 
persoon geen belangrijke details, maar kunnen details 
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De boer

Hey, wat doe je op mijn land. Je bent toch niet zo’n 
smerige Spanjool of gemene Geus. Ik kan geen extra 
mensen meer voeden want heel m’n heeft onderwater 
gestaan. Komende jaren kan ik er niks mee beginnen. 

De ellende begon toen Alva met z’n Spanjolen, hier de 
opstandelingen kwam verdrijven. Maar het lukte hem 
niet om de schelde over te steken. Daarom heeft ie 
bij alle boeren, troepen laten stationeren. Daar was ik 
mooi de dupe van, de ellendelingen. Met m’n vrouw 
en 5 kinderen hadden we amper te eten. En het land 
werd constant vertrapt. Te eten hadden we amper 
meer. Toen kwam die Maurits met z’n leger, om de 
Spanjaarden te verdrijven. Maar wat heeft die smeerpijp 
gedaan: heel m’n land onder water gezet, bah! Van m’n 
laatste centen moet ik nu eten kopen in de stad. En 
met mn land kan ik de komende jaren helemaal niks. Ik 
voel me slap van de honger. En boos. Stopt die stomme 
oorlog dan nooit.  

De Staatse veldheer

Oranje boven! Welkom in ons fort. Dit is ons 
paradepaartje van moderne techniek. Daar heeft onze 
Prins Maurits wel voor gezorgd! 

Loop even mee, dit zijn onze kanonnen. Hier kunnen 
we de Spanjaarden al van 100 meter afstand mee 
beschieten. Oh, wacht even, ik hoor een wachter 
schreeuwen. Wat zij je? Spanjaarden? Oke mannen, 
bewapen je! De Spanjaarden komen naar onze linie toe. 
Laat de kanonnen bulderen. 

Vanaf dit punt kunnen we de Spaanse legers tenminste 
goed zien. Zo te zien is het maar een kleine afdeling. 
Die kunnen we wel aan. Denk dat ze uit Brugge komen. 
Pas wel op dat je niet te ver boven de muren uitkomt. 

- Script derde persoon
We staan nu op de linie van oostburg. Tijdens deze tour 
ga ik je uitleggen waarom dit zo ontzettend belangrijk 
is geweest voor Nederland. Links van je zie je een 
versterkt fort. Hier lopen we naartoe. 

Je bent nu in fort Berchem. Dit verdedigingsfort 
speelde grote rol in het verhaal wat ik je nu ga vertellen. 
Maar daarvoor moeten we terug naar 1568, het begin 
van de 80-jarige oorlog. 

Nederland is in oorlog met Spanje. Dit komt doordat 
de protestanten geloofsvrijheid willen. Maar Philips II, 
koning van Spanje en heer der Nederlanden wil dat 
niet. Hij wil 1 rijk, 1 kerk. Maar daar is Willem van Oranje 
Nassau het niet mee eens. Hij valt Nederland binnen. 
Na een lange strijd sluiten steeds meer steden zich 
aan bij Willem van Oranje. Totdat hij doodgeschoten 
wordt in Delft... Zijn zoon, Maurits neemt het over, en 
gaat verder met de strijd. Een groot deel van Noord-Ne-
derland is inmiddels bevrijd van de Spanjaarden. Maar 
hier in de Zuidelijke Nederlanden woedde die strijd nog 
lang door. 

We lopen nu naar de binnenplaats van het fort. 
Hoor je dat! Een paard komt met grote snelheid de 
binnenplaats opgestormd. Nieuwsgierige soldaten 
komen op hem afgelopen. We luisteren wat hij te 
zeggen heeft. “Ik heb een bericht voor jullie allemaal! 
Het stadsbestuur van het Zwingebied heeft gekozen 
voor de zijde van de opstandelingen! Breng daarom 
het fort in opperste stand van paraatheid, want zeer 
binnenkort kunnen we een aanval verwachten van 
de Spaanse Hertog van Parma”. Een enorm gejuich 
stijgt op onder de soldaten. Spaanse vlaggen worden 
verbrand. 

Script 1e persoon

Prototype 2 - audioscript

- Script puur informatief
*25 april 1604. Een enorme vloot van 800 schepen 
zet koers vanaf de Rede van Vlissingen naar het 
Eiland van Cadzand. Aan boord: 11.000 soldaten onder 
aanvoering van prins Maurits. Doel: Oostende bevrijden 
van een bijna drie jaren durende omsingeling door 
de Spanjaarden. De havenstad is het laatste bolwerk 
van de Staatsen in Vlaanderen (samen met de 
stadjes Biervliet, Terneuzen en Axel). Voor hen is het 
een belangrijk bruggenhoofd van waaruit ze het de 
Spanjaarden flink lastig maken.
In rap tempo veroveren de Staatsen het eiland. Ze 
slagen er echter niet in het Zwin over te steken en 
besluiten Oostende via een omweg te benaderen. De 
Spaanse forten bij Oostburg, IJzendijke en de vesting  
Aardenburg worden een voor een veroverd. Dan richt 
Maurits zijn pijlen op Sluis, de basis van Spaanse 
galeien, die de bevoorrading van Oostende over zee 
ernstig hinderen.
Om het Zwin te kunnen afsluiten trekken de Staatsen 
om Sluis heen en bezetten de westelijke oever van het 
Zwin… het beleg van Sluis begint.*

Maurits laat rond Sluis een ondoordringbare 
keten van verdedigingswerken opwerpen (een 
zogenaamde *circumvallatielinie*). De Spaanse troepen 
in de stad kunnen geen kant meer op. De hongerdood 
en besmettelijke ziekten dreigen voor de burgers van 
de stad én de 3000 à 4000 soldaten en meer dan 1400 
galeislaven die er zijn gelegerd.

Na twee maanden komt de Spaanse veldheer Spinola 
met een ontzettingsleger te hulp, maar die actie loopt 
uit in een bloederig fiasco. Sluis is verloren voor Spanje. 
Na drie maanden geeft de Spaanse bezetting zich over.
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Ze hebben gemene musketten. Gelukkig hebben we 
ons dankzij Prins Maurits goed weten te versterken! 
We kwamen met hem, vanuit Vlissingen hier aan wal. 
En binnen de kortste keren hebben de de Duijnkerker 
kapers en de Spanjaarden terug weten te dringen. 
Maar nu zijn de Spanjaarden weer terug gekomen met 
een sterk leger.

Prototype 2 - audioscript test

Feedback Rinka

- Veel sterker dan informatiebord
- Persoonlijke verhalen sterker dan informatief 
verhalend
- Persoonlijke verhalen spreken het meeste aan
- Ambient audio maakt het geheel beter invoelbaar
- Kaart of AR waardoor je ziet waar wat stond, of hoe 
het gebeurt is, zou een goede  toevoeging kunnen zijn.
- Ook zouden oude visuals nog aanvulling kunnen zijn
- Laagdrempelig, het zou ook geschikt voor kinderen 
zijn

Feedback Paula

Voor mij is de boer het beste omdat ik dan meer in het 
verhaal zit! Je word er echt in meegenomen alsof je zelf 
in die tijd zit zegmaar.
Ik vind van de boer de intromuziek behoorlijk lang 
duren.. verder is het een duidelijk verhaal

Feedback Sterre

Ik vind beide vertelvormen goed, maar ik ga denk toch 
eerder voor die van de boer. Omdat ik het gevoel krijg 
alsof er echt tegen mij persoonlijk wordt gesproken en 
daardoor kom je meer in het verhaal.
Wat je eventueel zou kunnen verbeteren is misschien 

tussen sommige zinnen wat meer rust momenten 
en dan wanneer er niet gepraat wordt juist geluids 
fragmenten/effecten laten horen

Feedback Farid

De boer is voor mij het beste, omdat niet alleen door 
je stem ik het verhaal word ingetrokken, maar ook 
door de subtiele, en de goede backing sounds die het 
verhaal goed doen! Verder zou ik het intro muziekje 
inderdaad wat inkorten. Maar ik zou zeggen, voer deze 
door!

Over all feedback

- Persoonlijke verhalen beste
- Net alsof er iemand tegen je praat, in die tijd
- Je zit daardoor meer in het verhaal
- Momenten van stilte, waardoor je iets kan doen met 
geluidseffecten.
- Verder gaan met ambient sounds
- Visuele elementen zouden goede toevoeging zijn.

Prototype 2 - audioscript 2.0

# De boer

1. De stationering
    - troepen van Alva die in Vlaanderen komen
    - Ze nemen sluis als uitvalsbasis om Vlissingse 
Geuzen te bestrijden
    - Soldaten moeten gestationeerd worden op 
platteland
2. De vlucht
    - Maurits steekt de dijken door
    - Boer moet vluchten met vrouw en kinderen
    - Barre omstandigheden, winter
    - Kind erg ziek geworden - geen geld voor medicijnen

3. De terugkeer
    - Na paar jaar is water gezakt
    - Kunnen weer terugkeren
    - Boerderij is helemaal geplunderd
    - Met land is helemaal niks te beginnen
    - Armoede en hongersnood

# Script, zonder audio

1. De stationering
    
    Hey, wat doe je op m’n land! Opzouten jij! Ik heb al 
genoeg ellende van die smerige Spanjolen. Momenteel 
heb ik er wel 10 in huis zitten. Ze vreten al m’n eten 
op en de laatste restjes wijn zijn er ook al doorheen. 
Gisteravond was het weer zover. De Spanjolen kwamen 
scheldend het huis binnen. In plaats van te wachten 
tot ik de deur open deed, braken ze hem open met 
hun hellebaarden. Als roofdieren, trokken ze alle kasten 
open en aten alles op wat er maar te vinden was. En nu 
heb ik bijna geen eten meer, laat staan om 10 Spaanse 
soldaten te voeden. 
    
    Het begon toen Alva met z’n troepen in Brugge 
landde. Vanuit daar zijn naar Vlissingen getrokken, 
om de opstandige geuzen een lesje te leren. Ha, wat 
dacht je, die geuzen hielden die smerige Spanjolen 
mooi tegen. Maar toen kwam Alva op het plan om 
troepen bij de lokale bevolking hier te stationeren. 
De moordenaars. Toen mijn buurman de stationering 
in zijn schuur weigerde, werd hij zonder pardon 
neergeschoten.
    
2. De vlucht
    
    Snel! Help mee de laatste spullen uit m’n huis te 
redden! De kinderen heb ik hier al. Oké, ren voor je 
leven! Maurits heeft de dijken bij Sluis doorgestoken. 
Het is een kwestie van tijd voordat het hier helemaal 
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Prototype 2 - prototype

Prototype 2 - test

**Jarno**

- Is de verhaalopbouw aantrekkelijk?
    - De context snap ik niet, verhaal wel, wat er aan de 
hand is niet.
- Wat vindt je van de lengte van een verhaaltje?
    - Lengte is niet snel te lang. Nu te kort, langer verhaal 
snap je beter waar het over gaat
- Ervaar jij een emotionele connectie met de persoon?

landde[trompetgeschal][marcherende soldaten]. Vanuit 
daar zijn naar Vlissingen getrokken, om de opstandige 
geuzen een lesje te leren[marcherende soldaten]
[trompetgeschal][varende schepen]. Ha, wat dacht je, 
die geuzen hielden die smerige Spanjolen mooi tegen 
[strijd][kanongebulder][ juichende soldaten]. Maar 
toen kwam Alva op het plan om troepen bij de lokale 
bevolking hier te stationeren[lopende soldaten, gejoel]. 
Toen mijn buurman de stationering in zijn schuur 
weigerde, werd hij zonder pardon neergeschoten[ge-
schreeuw][schot]. De moordenaars. 

### De vlucht

[intromuziek]Snel![rennen][gehijg] Help mee de laatste 
spullen uit m’n huis te redden![gehijg, gesleep, gegraai] 
De kinderen heb ik hier al.[angstig gepraat] Oké, ren 
voor je leven![rennende voetstappen] Maurits heeft de 
dijken bij Sluis doorgestoken[krachtig geluid water]
[geschep][werkende mannen]. Het is een kwestie van 
tijd voordat het hier helemaal blank staat[glolfslag 
geluid]. Die Maurits met z’n staatse leger is al net zo 
erg als de Spanjolen, die nog steeds in Sluis zitten. Het 
lukte Maurits niet om Sluis te veroveren[strijdgejoel]
[kanonnen]. Maar wat deed die lafaard: onze vruchtbare 
gronden onder water gezet[golfslag]. En nu moeten we 
vluchten naar Brugge.[gehijg][rennen][gehuil]

### Einde verhaal

Boer Gerrit Versluys leefde tijdens de 80-jarige oorlog, 
hier in het Zwin. Hij had 7 kinderen, die in moeilijke 
omstandigheden op moesten groeien. Hij overleed 
in 1638, 3 jaar voor de bevrijding van de Zwinstreek. 
De overblijfselen van zijn boerderij staan hier nu nog 
steeds.

blank staat. Die Maurits met z’n staatse leger is al net 
zo erg als de Spanjolen, die nog steeds in Sluis zitten. 
Het lukte Maurits niet om Sluis te veroveren, van de 
Spanjaarden. Maar wat heeft die lafaard gedaan: onze 
vruchtbare gronden onder water gezet. En nu moeten 
we vluchten naar Brugge. 
    

1. Einde verhaal
    
    Boer Gerrit Versluys leefde tijdens de 80-jarige oorlog, 
hier in het Zwin. Hij had 7 kinderen, die in moeilijke 
omstandigheden op moesten groeien. Hij overleed 
in 1638, 3 jaar voor de bevrijding van de Zwinstreek. 
De overblijfselen van zijn boerderij staan hier nu nog 
steeds. 
    

# Script, met audio

### De stationering

[intromuziek][grondwerkzaamheden]Hey, wat doe je 
op m’n land! Opzouten jij! Ik heb al genoeg ellende van 
die smerige Spanjolen.[tuf] Momenteel heb ik er wel 
10 in huis zitten. [gelag, gejoel] Ze vreten al m’n eten 
op en de laatste restjes bier zijn er ook al doorheen.
[eetgeluiden, luidruchtig, boeren] Gisteravond was het 
weer zover. De Spanjolen kwamen scheldend het huis 
binnen.[spaans schelden, voetstappen] In plaats van te 
wachten tot ik de deur open deed, braken ze die open 
met hun hellebaarden.[getimmer op raam][slagen]
[gejoel][krakend hout][voetstappen] Als roofdieren, 
trokken ze alle kasten open en aten alles op wat er 
maar te vinden was.[gegris][vallende dingen][gejoel] 
En nu heb ik bijna geen eten meer, laat staan om 10 
Spaanse soldaten te voeden.[moedeloze zucht]

Het begon toen Alva met z’n troepen in Brugge 
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Prototype 3 - audioscripts

1. De stationering
    
    Hey, wat doe je op m’n land! Opzouten jij! Ik heb al 
genoeg ellende van die smerige Spanjolen. Momenteel 
heb ik er wel 10 in huis zitten. Ze vreten al m’n eten 
op en de laatste restjes wijn zijn er ook al doorheen. 
Gisteravond was het weer zover. De Spanjolen kwamen 
scheldend het huis binnen. In plaats van te wachten 
tot ik de deur open deed, braken ze hem open met 
hun hellebaarden. Als roofdieren, trokken ze alle kasten 
open en aten alles op wat er maar te vinden was. En nu 
heb ik bijna geen eten meer, laat staan om 10 Spaanse 
soldaten te voeden. 
    
    Het begon toen Alva met z’n troepen in Brugge 
landde. Vanuit daar zijn naar Vlissingen getrokken, 
om de opstandige geuzen een lesje te leren. Ha, wat 
dacht je, die geuzen hielden die smerige Spanjolen 
mooi tegen. Maar toen kwam Alva op het plan om 
troepen bij de lokale bevolking hier te stationeren. 
De moordenaars. Toen mijn buurman de stationering 
in zijn schuur weigerde, werd hij zonder pardon 
neergeschoten.
    
2. De vlucht
    
    Snel! Help mee de laatste spullen uit m’n huis te 
redden! De kinderen heb ik hier al. Oké, ren voor je 
leven! Maurits heeft de dijken bij Sluis doorgestoken. 
Het is een kwestie van tijd voordat het hier helemaal 
blank staat. Die Maurits met z’n staatse leger is al net 
zo erg als de Spanjolen, die nog steeds in Sluis zitten. 
Het lukte Maurits niet om Sluis te veroveren, van de 
Spanjaarden. Maar wat heeft die lafaard gedaan: onze 
vruchtbare gronden onder water gezet. En nu moeten 
we vluchten naar Brugge. 
    

Maandag-f619aa0182b84a909f2e31db3e6f0682)
    - Missen er nog inzichten bij infographic?
- Audio als basis voor hele verdere onderzoek?
    - Yess
    - Maak de audio persoonlijk door er een naam en foto 
bij te zetten
    - Goede productie zien te krijgen door meerdere, 
goede, authentieke stemmen te vinden
    - Channel reverb maken en alle audiotracks naar 
room sturen, voor goede audio
    - Evt location beakons → Henry voor tips
    - Verdeling van leeftijden, voor betere 
inlevingsvermogen
    - Meer rust in voice over, meer ruimte voor audio
    - Intro korter
- Tips om interaction design er meer bij te betrekken?
    - Denk na over wanneer mensen de app gaan 
gebruiken
    - Customer journey maken
    - Webapp of native app
    - Langs welke ingang komen mensen binnen?
    - A.D.H.V persoon, route volgen? Of adhv locatie, 
personen volgen? > testen
    - Gebruiker betrekken door scenario’s/dilemma’s voor 
te leggen → wat zou jij doen in deze situatie → persoon 
geeft hier commentaar op. Zo krijg je interactieve audio 
guide
    - Laat de persoon connectie maken met de echte 
wereld, zoals: over deze stenen heb ik gelopen
    - Nadenken over manier waarop persoon, interactief 
door verhaal heen loopt
    - Echt met meerdere personages doen
- Hoe “breed of smal” moet ik nu nog gaan?
    - Goed dat het nu smal is. Je kan er later altijd nog 
meer bij trekken
    - 1 concept goed uitwerken
- Wanneer contact opnemen met museum?
    - Voor goede verhalen en locaties

    - Ja, veel meer als feitelijk verhaal, zoals op het einde
    - Feitelijk verhaal wel goed voor de context, dus evt 
afwisseling
- Wat kan er nog verbeterd worden aan het verhaal?
    - Meer context
    - Betere MIC, chill geluid zoals podcast
    - Beetje radiostem, zwaar
- Voegt de visuele interface wat toe aan het verhaal?
    - Zou leuk zijn met animaties
- Draagt de interface bij, of leidt het juist af van de 
omgeving?
    - In het echt testen, zou wel af kunnen leiden van de 
omgeving
- Welke functies mis je nog?
    - Bij bolletjes locatie nog niet helemaal snappen hoe 
het werkt en wanneer verhaal afspeelt
- Wat zou je wel en wat zou je niet gebruiken?
    - Het verhaal wel, leuk
    - Animaties is de vraag? Ga ik die wel bekijken? 
Telefoon in zak chiller
- Zou je dit concept gebruiken als je echt op een 
historische locatie bent?
    - Misschien wel, weet ik niet zo goed. Wel leuk, maar 
wss niet altijd.

Feedback/test Stanley

- Proces afgelopen weken
    - Inzichten uit interviews en field research → Miro
    - Solution sketches [https://www.notion.so/
Woensdag-ce5c3b6e1edd4e388237f80513a6d17d]
(https://www.notion.so/
Woensdag-ce5c3b6e1edd4e388237f80513a6d17d)
    - Prototypes en testen → laatste prototype laten zien/
horen
- Is de onderzoeksvraag, positionering en infographic 
duidelijk?
    - [https://www.notion.so/Maandag-f619aa0182b-
84a909f2e31db3e6f0682](https://www.notion.so/
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        Ha! Dat is makkelijk gezegd. Ik wilde dat hij zich 
nooit verzet had. Nu moet ik de boerderij helemaal 
alleen runnen.
        
        Juist, verstandig. Maar ook laf! Nu moeten wij 
allemaal honger lijden, omdat we nooit genoeg eten 
hebben voor onszelf en de Spanjaarden.
        
    2. **De vlucht**
        
        Snel! Help mee de laatste spullen uit m’n huis te 
redden! De kinderen heb ik hier al. Oké, ren voor je 
leven! Maurits heeft de dijken bij Sluis doorgestoken. 
Het is een kwestie van tijd voordat het hier helemaal 
blank staat.
        
        Sluis, wat je daar in de verte ziet, is al een paar 
maanden belegert door Maurits. Hoor je de kanonnen 
bulderen? Maar het is hem nog niet gelukt, Sluis in 
te nemen. Weet je wat die lafaard nu gedaan heeft: 
de dijken doorgestoken. Mijn boerderij, mijn erfstuk, 
wordt zo compleet verwoest! En het land eromheen 
wordt een drassig moeras. Hoe moeten we nu aan eten 
komen?

1598 logeren honderd man in Weert. Ze sturen de 
zeventigjarige Hanrick Petersen naar Eindhoven om 
hutspot en wittebrood voor ze te halen – “zorg dat je 
alles brengt, anders zullen we je zo slaan, dat je het 
nooit zult vergeten”.
    > 
    
    1. **De stationering**
        
        Hey, blijf met je smerige poten van m’n land! De 
laatste restjes die er nog zijn, gaan naar m’n vrouw en 
kinderen. Het lukt al amper, hen in leven te houden. 
Laat staan dat ik jou wat eten geef! 
        
        De ellende begon al toen ik nog boerenzoon was. 
De geuzen hadden net Vlissingen veroverd. Maar toen 
kwam Alva, met z’n smerige Spanjolen. Die trokken 
hier door het Zwin, naar de opstandige geuzen in 
Vlissingen. Ha, de geuzen versloegen de Spanjolen 
finaal! Maar wat er toen gebeurde, is een verschrik-
kelijke nachtmerrie.
        
        De Spanjolen moesten in onze boerderijen 
gestationeerd worden. De eerste keer dat ze 
binnenkwamen weet ik nog als de dag van gisteren. 
Scheldend en schreeuwend braken ze de deur open. 
De Spaanse commandant liep naar m’n vader toe en 
keek hem met z’n kille ogen aan. “Wij stationeren op 
deze boerderij 10 Spaanse soldaten”. En als je weigert 
zullen we je zo slaan, dat je het nooit meer zal vergeten. 
Maar mijn vader, dapper als hij was, ging hier tegenin. 
“Ik heb al 6 kinderen. Ik kan nooit zoveel Spanjaarden 
voeden.” De Spaanse commandant werd rood van 
kwaadheid. Met zijn handschoenen sloeg hij m’n vader 
tot hij bloedend op de grond bleef liggen. Hij is de klap 
nooit te boven gekomen. En sindsdien run ik als de 
oudste, de hele boerderij. 
        
        → Had jij je, net als de vader van boer Gerrit, verzet?

1. Einde verhaal
    
    Boer Gerrit Versluys leefde tijdens de 80-jarige oorlog, 
hier in het Zwin. Hij had 7 kinderen, die in moeilijke 
omstandigheden op moesten groeien. Hij overleed 
in 1638, 3 jaar voor de bevrijding van de Zwinstreek. 
De overblijfselen van zijn boerderij staan hier nu nog 
steeds. 
    
    Doel: hele familie kunnen voeden tijdens de 80-jarige 
oorlog
    
    Conflict: alles wordt steeds verwoest door de 
Spanjaarden en Staatsen
    
    Sfeer: natte, koude, grauwe winter
    
    - 4 generaties oorlog → mijn vader ook opgegroeid 
tijdens de oorlog
    - Troepen trekken heen en weer over land
    - Onderdak en eten voor Spanjaarden
    - In 1 overnachting consumeren oogst van het jaar
    - Alle bomen gekapt en houtwerk uit huizen gesloopt 
voor verdedegingswerk
    - Onder water zetten door Staatse leger
    
    > Daar moeten de dorpen voor zorgen. Zo vordert 
een Spaanse commandant in 1572 per twee man een 
kamer met een bed, wekelijks een schoon tafellaken 
en twee servetten, elke twee weken schone lakens en 
verder schotels, zitbanken, een tafel en alles wat nodig 
is om te koken.
    > 
    
    > Daar komt bijvoorbeeld nog bij: een pond 
wittebrood per dag, twee pond roggebrood voor de 
knecht, twee pond ossenvlees en twee pinten bier. 
Sommige soldaten zijn nog niet tevreden. In augustus 
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voegen juist wat toe.
- Voegt de visuele interface wat toe aan het verhaal?
    - Meer visuele elementen tijdens ervaring
    - Tijdens verhaal bijvoorbeeld foto’s projecteren, zoals 
bij soldaat van oranje
- Zou je dit concept gebruiken als je echt op een 
historische locatie bent?
    - Ja denk het wel.
    - Het moet wel toegankelijk zijn, niet met accounts
    - Bijvoorbeeld door QR te scannen, en dan website te 
openen
- Wil je meer of minder interactiviteit? Waarom? Op 
welke manier?

Doen voor morgen

- Meer ambient sounds in prototype
- Backlog maken voor user stories
- Foto’s toevoegen in prototype

# Prototype test Farid

- Is de verhaalopbouw aantrekkelijk?
    - Ja, heel goed
- Ervaar jij een emotionele connectie met de persoon?
    - Ja, je wordt meegenomen in verhaal, omdat er 
een conflict is. Je voelt dat het verhaal echt in die tijd 
heeft afgespeeld. Backsounds zijn heel sterk. Niet 
meer. Stem, Storyline moet zichzelf kunnen dragen. 
Achtergrondgelui meer hulptool.
- Wat kan er nog verbeterd worden aan het verhaal?
    - Verhaal iets langer. karakters meer inleiden. verder 
betere stem. Verschillende emoties.
- Voegt de visuele interface wat toe aan het verhaal?
    - Plattegrond: tof; foto bij plaats waar je staat. 
Achtergrondfoto uitlichten bij locatie. IPV 1. Slider beter, 
gebruiken voor afspelen verhaal.
    - Nog niet duidelijk dat verhaal automatisch afspeelt 
als jij bij een locatie bent

- Zou je dit concept gebruiken als je echt op een 
historische locatie bent?
    - Ja, zeker. Bastion den Bosch.
- Wil je meer of minder interactiviteit? Waarom? Op 
welke manier?
    - Meer, met foto’s. Meer vragen, 2de en 3de. Vraag 
over eerste deel wat je hebt meegemaakt. Op foto’s 
drukken, weet wie die boer is. Meer karakter uitwerken.

# Prototype test Arjen Burger

- Is de verhaalopbouw aantrekkelijk?
    
    Ja, best wel. Mensen die weinig beeld erbij hebben, 
historische context. Ideen waar het over gaat. Heel kort. 
Meesleuren in verhaal maar meer context. Context: 
welke mensen in sluis. welke handen was sluis. Hoe 
werden spanjaarden en staatsen gezien. Historishce 
context, wat waren de spanjaarden en wat deden ze. 
Heel kort ervoor context schetsen. Sommige mensen 
weten heel weinig. Niemand in klas weet niks van 
geschiedenis. 
    
- Ervaar jij een emotionele connectie met de persoon?
    
    Ja, ik zie het voor me. Zit goed in elkaar, verhaal. Voel 
wel beetje mee. Je hebt wel zoiets van spanjaarden zijn 
rotzaeek
    
- Is dit een verantwoorde manier om historie over te 
brengen?
    
    Opmerking smierige spanjaarden meer nuanceren. 
Uitkijken met mensen in een richting duwen. Zwart-wit 
beeld moet niet. Objectief mogelijk blijven. Mensen 
moeten zelf beeld gaan vormen wat goed en slecht 
is. Je gaat heel subjectief het verhaal in. Iets anders 
inkleden. Waarom zijn spanjaarden rotzakken? Daarna 
pas de emotie, door wat er gebeurt is. Dan de smerige 

Prototype 3 - prototype

Prototype 3 - test

## Test Marjolein

- Is de verhaalopbouw aantrekkelijk?
    - Eerste audiotrack is wel erg lang. Liever rond de 1 
minuut
    - Erg veel informatie in 1 keer dan
- Ervaar jij een emotionele connectie met de persoon?
    - Nog lastig. Al wel een beetje. Door andere mensen 
te laten horen. Spelende kinderen. Paar stukjes over 
land lopen
- Wat kan er nog verbeterd worden aan het verhaal?
    - Meer achtergrondgeluiden. Leiden niet af, maar 
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Flowchartop de deur geramd worden, bijvoorbeeld door russen. 
Mensen willen heroisch zijn. Tot het echt in de situatie 
geconfronteerd worden. 
    

Einddoelen

- Product neerzetten wat echt te gebruiken is op locatie
- Productvideo om idee te pitchen
- Businessplan en strategie
- Team met storytellers, developers, stemacteurs, 
business -en marketingmensen om app echt te 
realiseren
- Podcaststudio huren, musea kopen verhalen van ons.

Prototype 4 - schetsen

Crazy eights

rotzakken spanjaarden
    
- In hoeverre moet de hele context verteld worden om 
een goede historische basis neer te zetten?

- Wat kan er nog verbeterd worden aan het verhaal?
    
    Mensen gaan pas een beeld vormen na een langer 
verhaal
    
- Voegt de visuele interface wat toe aan het verhaal?
    
    Ja, denk het wel. je zoou af en toe als achtergrond 
illustratie. Van boerderij uit die tijd. Of Spaanse soldaat. 
Geen hele slides van fotos maar kort. 
    
- Zou je dit concept gebruiken als je echt op een 
historische locatie bent? Waarom wel/niet
    
    Zelf niet met smartphone. Ehct van het van tevoren 
inlezen. Gros van jeugd op deze manier aantrekkelijk 
vinden. Ook wel oudere generatie lijken meer aan 
smartphone. Grote doelgroep. 
    
- Wil je meer of minder interactiviteit? Waarom? Op 
welke manier?
    
    Niet te veel, maar wel. Je houd ze wel actief. Erin 
laten, maar neit overheersen. 
    
- Hoe kunnen mensen echte levenslessen van historie 
leren? De connectie maken met hun eigen leven?
    
    Dat kan sws. Je kan een hint geven. Wat zou jij doen 
bij... Je moet mensen voor beslissing zetten. Vragen 
diepgaander en genuanceerder. Hoe zou je jezelf 
voelen. Voor emotionele connectie. Mensen geven door 
smartphone eerlijk antwoord. Je zet ze voor blok. Op 
emoties inspelen. Hoe zou jij zelf invoelen bij jouw thuis 
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    Snel! Help mee de laatste spullen uit m’n huis te 
redden! De kinderen heb ik hier al. Oké, ren voor je 
leven! Maurits heeft de dijken bij Sluis doorgestoken. 
Het is een kwestie van tijd voordat het hier helemaal 
blank staat.
    
    Sluis, wat je daar in de verte ziet, is al een paar 
maanden belegert door Maurits. Hoor je de kanonnen 
bulderen? Maar het is hem nog niet gelukt, Sluis in 
te nemen. Weet je wat die lafaard nu gedaan heeft: 
de dijken doorgestoken. Mijn boerderij, mijn erfstuk, 
wordt zo compleet verwoest! En het land eromheen 
wordt een drassig moeras. Hoe moeten we nu aan eten 
komen?
    
4. **De afloop (5)**
    
    Boer Gerrit Versluys is na de vlucht in Brugge 
gaan wonen. Hier is hij 2 kinderen verloren, door de 
uitputting van de vlucht. Na 4 jaar hier gewoond te 
hebben, is hij teruggekeerd naar zijn boerderij. Deze 
was onbewoonbaar, maar hij heeft op dezelfde plek een 
nieuwe gebouwd. Hier heeft hij nog 20 jaar gewoond, 
waarna hij in 1624, op 56 jarige leeftijd, overleed.

Maar wat er toen gebeurde, is een verschrikkelijke 
nachtmerrie.
    
    **De stationering (2)**
    
    De Spanjolen moesten in onze boerderijen 
ondergebracht worden. De eerste keer dat ze 
binnenkwamen weet ik nog als de dag van gisteren. 
Scheldend en schreeuwend braken ze de deur open. 
De Spaanse commandant liep naar m’n vader toe en 
keek hem met z’n kille ogen aan. “Wij stationeren op 
deze boerderij 10 Spaanse soldaten”. En als je weigert 
zullen we je zo slaan, dat je het nooit meer zal vergeten. 
Maar mijn vader, dapper als hij was, ging hier tegenin. 
“Ik heb al 6 kinderen. Ik kan nooit zoveel Spanjaarden 
voeden.” De Spaanse commandant werd rood van 
kwaadheid. Met zijn handschoenen sloeg hij m’n vader 
tot hij bloedend op de grond bleef liggen. Dit gebeurde 
allemaal op het grindpad waar je nu over loopt.
    
    **De stationering (3)**
    
    → Had jij je, net als de vader van boer Gerrit, verzet?
    
    Ha! Dat is makkelijk gezegd. Ik wilde dat hij zich nooit 
verzet had. Nu moet ik de boerderij helemaal alleen 
runnen.
    
    Juist, verstandig. Maar ook laf! Nu moeten wij 
allemaal honger lijden, omdat we nooit genoeg eten 
hebben voor onszelf en de Spanjaarden.
    
    Mijn vader is de klap nooit te boven gekomen. En 
sindsdien run ik als de oudste, de hele boerderij. Bijna 
al ons eten gaat naar de Spanjaarden. Iedere dag 
hebben we honger. En medicijnen voor mijn vader 
kunnen we niet betalen.
    
3. **De vlucht (4)**

Prototype 4 - audioscript

1. **De inleiding**
    
    Welkom in het strijdgewoel van de 80-jarige oorlog. 
Een strijd tussen Spanjaarden en opstandelingen. 
    
    Voor de opstand was Nederland onderdeel van het 
machtige Habsburgse rijk. Hierover heerste Philips II, 
koning van Spanje. Maar in de Nederlanden broeide 
de onvrede. De opkomende, protestantse religie werd 
onderdrukt. En belastingen werden steeds hoger. 
    
    Een deel van de Nederlandse bevolking pikte dit niet 
langer. De beeldenstorm barstte los! Het katholieke 
Spanje was geschokt en stuurde als reactie de hertog 
van Alva met een groot leger. Alva probeerde de orde 
snel te herstellen, maar het zaadje van opstand was 
ontkiemd. De geuzen namen Den Briel en Vlissingen 
in. Van de andere kant viel Willen van Oranje het land 
binnen. De opstandelingen namen steeds meer steden 
in, maar de Spanjaarden sloegen hard terug.
    
    We volgen deze oorlog 4 personen. Een boer, 
Spaanse verkenner, opstandige geus en een Roomse 
geestelijke. Wat hebben zij meegemaakt? Hoe hebben 
ze de oorlog ervaren?
    
2. **De stationering (1)**
    
    Hey, blijf van m’n land! De laatste restjes groente die 
er nog staan, gaan naar m’n vrouw en kinderen. Het 
lukt al amper, hen in leven te houden. Laat staan dat 
ik jou wat eten geef! De ellende begon al toen ik nog 
boerenzoon was. De geuzen hadden net Vlissingen 
veroverd. Maar toen kwam Alva met z’n leger. Die trok 
hier door het Zwin, naar de opstandige geuzen in 
Vlissingen. De geuzen versloegen de Spanjolen finaal! 
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beeldenstorm
        - Bang voor de geuzen
        - Maar is ook niet blij met komst van Spanjaarden
    
    Welkom op mijn erf, mijn vriend. Het zijn roerige 
tijden hier. Heb je het nieuws ook gehoord? In de 
kerken hier is iets vreselijks gebeurt. Alle beelden zijn 
van de muren getrokken. Niks is meer heel. Zij mensen 
dan niet meer respectloos? En weet je wie er ook mee 
deed. Onze eigen buurman. Bah! Ik ben woest op hem. 
    
    Gisteravond kwam hij hier langs met een groepje 
mannen. En blijkbaar waren ze de vernielzucht nog niet 
beu, want ze hebben hier ook mijn kapelletje gesloopt. 
Hier op het pad liggen de overgebleven brokstukken. 
Het is verschrikkelijk. Moge Maria hun straffen. Vroeger 
had ik nog wel respect voor die protestanten. Maar nu 
dit gebeurt is, hoop ik dat ze hard afgestraft worden.
    
    ** versie 1 → dit is te beschrijvend. 
    
    Hoor je die dreunende voetstappen daar in de verte? 
Laten we gaan kijken. Ik denk dat het bij Sluis is. Wow, 
wat een enorm leger. Het lijken wel Spanjaarden. 
Wat doen die hier in de Nederlanden? Hey Piet, weet 
jij wie dit zijn en waarom ze hier zijn? Dit is Alva, de 
ijzeren hertog van Filips II. Hij komt hier de boel flink 
op stelten zetten. Nou dat mag anders wel ook met die 
beeldenstorm. De daders daarvan moeten flink gestraft 
worden. 
    
    ** correctie
    
    Hoor je die dreunende voetstappen? Laten we 
snel gaan kijken. Want wat daar voor onze ogen 
opdoemt, is afschrikwekkend. Duizenden, nee wat 
zeg ik, tienduizenden soldaten, gestoken in blinkende 
harnassen. Allemaal op paarden. Maar het is vooral 
de dreiging die er vanuit gaat. Hé Piet, zouden dit die 

2 boeren zijn eerst vrienden maar door de 
beeldenstorm worden ze vijanden totdat ze samen 
moeten vluchten en elkaar beter begrijpen.

1. **Introductie → van globaal thema** 🚧
    
    Welkom in het strijdgewoel van de 80-jarige oorlog. 
Een strijd tussen Spanjaarden en opstandelingen. 
Tussen protestanten en roomsen. Hier in 
Zeeuws-Vlaanderen zijn de sporen van die oorlog nog 
overal zichtbaar.  Maar hoe begon die oorlog? 
    
    Voor de opstand was Nederland onderdeel van het 
machtige Habsburgse rijk. Hierover heerste Philips II, 
koning van Spanje. Maar in de Nederlanden broeide 
de onvrede. De opkomende, protestantse religie werd 
onderdrukt. En belastingen werden steeds hoger. 
    
    Een deel van de Nederlandse bevolking pikte dit niet 
langer. De beeldenstorm barstte los! Het katholieke 
Spanje was geschokt en stuurde als reactie de hertog 
van Alva met een groot leger. Alva probeerde de orde 
snel te herstellen, maar het zaadje van opstand was 
ontkiemd. De geuzen namen Den Briel en Vlissingen 
in. Van de andere kant viel Willen van Oranje het land 
binnen. De opstandelingen namen steeds meer steden 
in, maar de Spanjaarden sloegen hard terug.
    
    Op verschillende plekken in dit gebied kun je 
verhalen van personen volgen. Wat hebben zij 
meegemaakt? Hoe hebben zij de oorlog ervaren? Doe 
deze verhalen samen en je krijgt allebei een ander 
perspectief mee. 
    
2. **De inval** 🚧
    1. Roomse boer
        - Was voor meer geloofsvrijheid
        - Woest door de beeldenstorm
        - Kappelletje bij hem op erf vernield door de 

Prototype 4 - prototype

Prototype 5 - audioscript

1. Introductie van thema
2. Kennismaking met boer
    - Katholieke boer
    - Protestandse boer
3. Introductie van probleem
4. Rising action
5. Crisis
6. Climax
7. Falling action
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Spanjaarden zijn, waar we al langer geruchten van 
hoorden? Ja, dit is Alva, de ijzeren hertog. Zie je hem 
daar, de patser, met die rooie pluim op z’n helm. 
    
    ** correctie 2.0 → dit is het beste, maar dan in 
tegenwoordige tijd. In spreektaal. In het ik perspectief. 
Niet vertellend, maar belevend in de tegenwoordige 
tijd. 
    
    Er hing al langer onrust, hier in zeeuws vlaanderen. 
Toen ik op een maandag de stal opende hoorde ik 
een enorm gedruis van duizenden voedstappen. 
Terwijl ik naar de straat liep zag ik het: duizenden, nee, 
tienduizenden soldaten, gestoken in blinke harnassen. 
Ik voelde de dreiging die er vanuit ging tot in mijn 
botten. De vaandragers hadden Spaanse vlaggen. Ik 
wist het: de geruchten zijn waar. Dit is Alva, met z’n 
troepen, die de Nederlanders een lesje komen leren. Ik 
zei tegen mijn vrouw: ga maar snel naar binnen. 
    
    Het is maandagmorgen. Ik open de staldeur. Wat 
hoor ik daar! Het gedruis van duizenden voetstappen. 
    
    → krachtiger en weinig voltooid deelvormen. 
    
    → kasteel Hoensbroeck
    
    b. Protestandse boer
    
    - Voor verbreiding van het protestantisme
    - Deed mee aan de beeldenstorm
    - Hoopt dat geuzen en Willem van Oranje snel komen
    - Huivert voor de Spanjaarden
    
    → Zo loop je meer mee met een persoon, wel vanuit 
de ik vorm, maar je gaat wel mee met de persoon
    
    Welkom, goed dat je er bent. Laten we eerst naar 
de schuur gaan. Daar heb ik nog wat hamers en bijlen 

liggen. Ha, vanochtend hebben we de dorpskerk ook al 
beeldvrij gemaakt. Het moet een keer klaar zijn met die 
smerige, roomse praktijken. Wij zijn de onderdrukking 
meer dan zat. We mogen niet eens in de buitenlucht 
onze kerkdiensten houden. Maar nu hebben we een 
kerk! 
    
    Zolang ik leef heb ik getwijfeld aan de kerk. Wat 
een geldkloppers! Toen mijn zoontje erg ziek was 
beloofde de priester dat hij beter zou worden als ik de 
kerk 10 rijksdaalders schonk. Maar dat is nooit gebeurt. 
En toen kwam Luther met zijn stellingen tegen de 
huidge praktijken. Nou, toen was ik helemaal om. Nu 
ben ik aanhanger van het protestantisme. Hier in mijn 
boerenschuur hebben we heel wat preken geluistert. 
    
    Hè, wat duurt het toch lang voordat mijn knecht er is. 
Hij zou al lang terug uit Sluis moeten zijn. Oh daar komt 
hij al. Hé knecht, waarom ben je zo laat? Wat! Zijn de 
Spanjaarden met een leger, hier in Zeeuws-Vlaanderen 
aangeland? Met Alva, de ijzeren hertog? Dat is een 
regelrechte oorlogsverklaring! En wij dachten nog 
wel dat we meer geloofsvrijheid zouden krijgen... Het 
kan nog wel eens een vreselijke tijd worden, voor ons, 
protestanten. 
    

1. **De stationering** 🚧
    1. Roomse boer
        - Wordt relatief goed behandeld door de 
Spanjaarden; krijgt er maar 2 in huis
        - Wordt berooft door rondtrekkende geuzen. Alle 
kostbaarheden zijn weg
        - Hoopt dat de orde snel hersteld wordt en alles 
gaat weer als vanouds
    2. Protestandse boer
        - Wordt slecht behandeld door de Spanjaarden; Hij 
krijgt er wel 10 in huis
        - Worden gedwongen om veel eten af te staan

        - Hoopt dat de troepen van de geuzen en Oranje 
snel komen
        - Wacht de komst van de geuzen af
2. **De vlucht** 🚧
    1. Roomse boer
        - Is bang wat er gaat gebeuren als de geuzen 
komen
        - Vindt het vreselijk dat ze zijn land onder water 
zetten
        - Moet vluchten naar Brugge voor het water
    2. Protestandse boer
        - Is blij dat de geuzen eindelijk komen
        - Vind het jammer dat ze alles onder water zetten, 
maar heeft het over voor de vrijheid
3. **Terugkeer** 🚧
    1. Roomse boer
        - Is teruggekeerd naar boerderij nadat land 
overstroomd is
        - Verarmd door strooptochten door de staatsen
        - Heeft door strooptochten een schuilplaats 
gebouwd, boerenschans
    2. Protestandse boer
        - Is teruggekeerd naar boerderij nadat land 
overstroomd is
        - Verarmd door rovende spanjaarden
        - Heeft bescherming gezocht bij de geuzen
4. **De afloop** 🚧
    
    Boer Gerrit Versluys is na de vlucht in Brugge 
gaan wonen. Hier is hij 2 kinderen verloren, door de 
uitputting van de vlucht. Na 4 jaar hier gewoond te 
hebben, is hij teruggekeerd naar zijn boerderij. Deze 
was onbewoonbaar, maar hij heeft op dezelfde plek een 
nieuwe gebouwd. Hier heeft hij nog 20 jaar gewoond, 
waarna hij in 1624, op 56 jarige leeftijd, overleed. 
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gebeuren. Een grote hoeveelheid mensen, gewapend 
met bijlen en hamers forceert de deur van de kerk. 
Krakend vliegt hij open. De priesters, die verbijsterd 
toekijken, worden aan de kant geduwd. Beelden 
worden van hun sokkels afgetrokken. Stukken puin 
vliegen in het rond. Hier heb je een bijl. Sla de beelden 
tot gruzelementen! Die stomme poppen, daar heb je 
toch niks aan. We willen ook onze eigen kerk! Want 
wij, als protestanten mogen niet eens onze eigen 
kerkdiensten houden. 

Hoor je dat gedruis van duizenden voetstappen! 
Laten we bij de straat gaan kijken. Wat we daar zien, 
doet het bloed in onze aderen stollen. Duizenden, 
nee, tienduizenden soldaten. Allemaal gestoken in 
blinkende harnassen. Ik voel de dreiging die er vanuit 
gaat tot op m’n botten. Nu weet ik het. De geruchten 
zijn waar. Alva, de ijzeren Hertog is toch gekomen 
vanuit Spanje. Om ons, protestanten, een lesje te 
leren. Ik heb zo’n voorgevoel dat we een vreselijke tijd 
tegemoet gaan.

komen, geloven we onze ogen niet. Dorpsbewoners 
lopen af en aan met hun hamers, bijlen en touwen. 
Voor de kerk ligt een grote hoop beelden. Puin moet 
ik zeggen, want er is weinig meer van over. Snel! Laten 
we ze proberen tegen te houden. We stormen de 
kerk binnen, maar het is al te laat. Alle beelden zijn 
eruitgesloopt en stukgeslagen. De prachtige ramen 
liggen aan gruzelementen. Zelfs de Heilige Maria 
hebben ze niet met rust gelaten. Het is verschrikkelijk! 
Vroeger had ik nog wel respect voor de protestanten. 
Maar nu dit is gebeurd, hoop ik dat ze keihard 
afgestraft worden. 

Hoor je die dreunende voetstappen in de verte? Dat 
moet in de omgeving van Sluis zijn! Voor onze ogen 
doemt plotseling een enorm leger op. Duizenden en 
nog eens duizenden soldaten, gestoken in blinkende 
harnassen. Zie je daar die patser, met die rooie pluim 
op zijn helm. Dat is de Hertog van Alva, die helemaal 
uit Spanje gekomen is, om de opstandige protestanten 
eens een lesje te leren. Maar laten we hopen dat ze de 
rest van de bevolking met rust laten.

→ Scenario voor gebruiker

- Hoe zou jij reageren als de Spanjaarden het land 
binnenkwamen?
- Wat zou jij doen als de Spanjaarden jouw erf op 
kwamen?

_________________________________

Hè, welkom op mijn erf. Ik ben boer Gerrit. Goed 
dat je er bent. Het zijn roerige tijden, hier in 
Zeeuws-Vlaanderen. Vandaag gaat er namelijk iets 
groots gebeuren! Kom, pak de hamers en bijlen uit de 
schuur. We gaan naar de dorpskerk. 

We lopen naar de dorpskerk en zien het voor onze ogen 

Prototype 5 - audioscript 2.0

Welkom in West Zeeuws-Vlaanderen. Het lijkt een 
rustige streek, maar schijn bedriegt... Want het 
strijdgewoel barst los. Een strijd tussen Spanjaarden en 
opstandelingen. Tussen protestanten en roomsen. Hier 
in Zeeuws-Vlaanderen zijn de sporen van die oorlog 
nog overal zichtbaar. Maar hoe begon die oorlog? 

Voor de opstand was Nederland onderdeel van het 
machtige Habsburgse rijk. Hierover heerste Philips II, 
koning van Spanje. Maar in de Nederlanden broeide 
de onvrede. De opkomende, protestantse religie werd 
onderdrukt. En belastingen werden steeds hoger. 

Een deel van de Nederlandse bevolking pikte dit niet 
langer. De beeldenstorm barstte los! Het katholieke 
Spanje was geschokt en stuurde als reactie de Hertog 
van Alva met een groot leger. Alva probeerde de orde 
snel te herstellen, maar het zaadje van opstand was 
ontkiemd. De geuzen namen Den Briel en Vlissingen 
in. Van de andere kant viel Willem van Oranje het land 
binnen. De opstandelingen namen steeds meer steden 
in, maar de Spanjaarden sloegen hard terug.

Op verschillende plekken in dit gebied kun je verhalen 
van personen volgen. Wat hebben zij meegemaakt? 
Hoe hebben zij de oorlog ervaren? Luister deze 
verhalen samen en je krijgt allebei een ander 
perspectief mee. 

_________________________

Welkom mijn vriend. Het zijn roerige tijden hier. Ik heb 
vreselijk nieuws gehoord vanuit het dorp. Laten we snel 
gaan kijken.

We lopen het dorp binnen en horen al van ver 
geschreeuw en hamerslagen. Maar als we bij de kerk 
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Prototype 5 - Prototype

Prototype 5 - Test
## Doelgroep test Jarno

### Story

- **Hoe voel je een emotionele connectie met de 
persoon?**

    
    Ja, vond het alleen nog een soort, ik voelde me nog 
niet als die gerrit. Nog een beetje random verhaal. Maar 
niet echt wat die er zelf deed of ervoer. Meer vanuit 
de “ik” vorm redeneren. Nu is de gerrit er nog voor 
niks, neemt nog niet actief deel in het verhaal, in de 
zin van dat hij bijvoorbeeld iemand neersloeg. Nog te 
beschrijvend. We krijgen nog niks van gerrit te horen. 
Wie is hij en wat doet hij. Bij vorige verhaal is dit beter. 
    
- **Heeft het verhaal voldoende diepgang voor jou?**
    
    Als er meer verhalen achter komen prima
    
- **Op welke manier heeft het verhaal connectie met 
jouw leven?**
    
- **Voelt het verhaal authentiek?**
    
    Nog niet echt, je hoort nog te weinig over gerrit
    
- **Zijn er in het verhaal voldoende momenten waarop 
de echte wereld word gelinkt naar het verhaal?**
    
    Nog niet, maakt nog geen connectie in het verhaal 
met de objecten die je ziet
    
- **Is het verhaal makkelijk te volgen? Op welke punten 
raak je de draad kwijt?**
    
    Makkelijk te volgen, vooral door de stem aantrekkelijk
    
- **Is de historische context van het verhaal voldoende 
duidelijk?**
    
    Nog niet duidelijk
    
### Interface & Interaction

- **Draagt de interface, met de afbeeldingen iets bij aan 
het verhaal?**
    
    Ja, je zag een kerk, dus draagt bij
    
- **Is duidelijk hoe de layout van de locaties werken?**
    
    Ja
    
- **Wat vind je van de vragen tussendoor? Hoe zorgen 
de vragen voor een connectie met jouw eigen leven?**
    
    Is nog een beetje plat. Je gaat er nog niet over 
nadenken. Wel als het verhaal na de vraag, het verhaal 
anders wordt. Dus als je iets kiest, dat je dan ruzie krijgt. 
Dat er iets mee gedaan wordt. Ontbreekt nu nog. 
    
- **Zou je de uitkomst van de vragen daadwerkelijk 
bespreken met de persoon met wie je het samen 
doet?**
    
    Misschien wel, light eraan met wie
    
- **Hoe ervaar je de interactie?**
    
    Sluit knop onduidelijk > eerder: ga verder. 
    
    Dacht dat het hele verhaal afgesloten wordt. 
    
- **Is het een toegevoegde waarde om de 
audioverhalen op een historische locatie te volgen?**
    
    Ja, want dan weet je wat er gebeurt is op die locatie. 
Anders blijft het alleen een oud, stoffig huis. Meer idee 
bij wat het is
    
- **Hoe kan de interface verbeterd worden?**
    
    Misschien meer uitleg. Spelpin vaag. Deelnemers 
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- **Is de historische context van het verhaal voldoende 
duidelijk?**
    
    Nog niet duidelijk
    

### Interface & Interaction

- **Draagt de interface, met de afbeeldingen iets bij aan 
het verhaal?**
    
    Ja, dan zie je hoe een landbouwer eruit zag. Dan ga je 
echt luisteren. Ook bij de beeldenstorm kijrg je er een 
beeld bij
    
- **Is duidelijk hoe de layout van de locaties werken?**
    
    Duidelijker. Je moet echt heel duidelijk weten waar je 
naartoe moet lopen. Vervolg nu uw route naar punt 2. 
In het veld liefst ook bordjes. Dit ter ondersteuning.
    
- **Wat vind je van de vragen tussendoor? Hoe zorgen 
de vragen voor een connectie met jouw eigen leven?**
    
    Je word gedwonngen natedenken over situatie toen 
en hoe je er toe verhoud. Meer context om je in te 
kunnen leven in situatie. 
    
- **Zou je de uitkomst van de vragen daadwerkelijk 
bespreken met de persoon met wie je het samen 
doet?**
    
    Ligt eraan, met grotere groep niet. Met zn 2en die 
heel geinteresseerd is misschien wel. 
    
- **Hoe ervaar je de interactie?**
    
    Niet duidelijke dat je op punt 2 drie verhalen kan 
volgen. Niet goed snappen dat je kan kiezen uit drie 

persoon?**
    
    Ja, je wordt meegenomen in het verhaal en 
belevingswereld van die persoon. Door stemacteur. 
Nog geen emotionele connectie. Daar te kort voor. Niet 
direct meeleven al. Je wil weten hoe de persoon in die 
tijd leeft. 
    
- **Heeft het verhaal voldoende diepgang voor jou?**
    
    Mag langer. Wel al goed op je afkomen door audio. 
Die maken het jus.
    
- **Op welke manier heeft het verhaal connectie met 
jouw leven?**
    
    Dat zie ik niet direct. Met die oorlog in oekraine stel 
ik me voor hoe ik dat zou doen in huidige tijd. Ik ken 
tijd van spanjaarden niet, dus weet nog niet hoe ik me 
voel of wat ik toen belangrijk gevonden heb. Ook niet 
na zo’n verhaal. Wel interessant. Geluiden sterk. Stuk 
uitgebreider. Meer context. 
    
- **Voelt het verhaal authentiek?**
    
    Ja, zeker. Zeker met de geluiden en de stemacteur. 
Die kunnen dat gewoon. Je luisterd het verhaal af. Niet 
te lang.
    
- **Zijn er in het verhaal voldoende momenten waarop 
de echte wereld word gelinkt naar het verhaal?**
    - 
- **Is het verhaal makkelijk te volgen? Op welke punten 
raak je de draad kwijt?**
    
    Nee goed te volgen. Alleen context mist nog. Vooral 
bij laaste. beeldenstorm ziet er goed in. Landbouwer is 
nog vaag. 
    

gedeelte vaag
    
- **Zitten er bepaalde functies in die volgens jou 
overbodig zijn, of juist missen?**
- **Helpt de discussie met je medereiziger om 
een genuanceerder beeld te krijgen van de 
gebeurtenissen?**
    
    De waarom vraag beetje apart. heel schools. Altijd 
met school opdrachten heb je: bespreek dit met je 
medestudent. Dit is stom
    

### Audio

- **Zit er genoeg emotie in de stem, om goed mee te 
kunnen voelen?**
    
    Genoeg emotie
    
- **Is de stem authentiek en past het bij het 
personage?**
    
    Een boer is net iets simpeler nog. 
    
- **Zorgen de surround sounds voor een betere 
beleving?**
    
    Helpt een hele hoop voor een beter beleving
    
- **Hoe kan de audio nog verder verbeterd worden?**
    
    Verschillende stemmen. Nu nog alleen boer

## Doelgroep test Lea

### Story

- **Hoe voel je een emotionele connectie met de 
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stappen. 
    
- **Is het een toegevoegde waarde om de 
audioverhalen op een historische locatie te volgen?**
    
    Ja, leuk absoluut. Echt een toevoeging voor een plek. 
Interactief iets en je leert er veel meer van. Zeker voor 
de jeugd. 
    
- **Hoe kan de interface verbeterd worden?**
    
    -
    
- **Zitten er bepaalde functies in die volgens jou 
overbodig zijn, of juist missen?**
- **Helpt de discussie met je medereiziger om 
een genuanceerder beeld te krijgen van de 
gebeurtenissen?**
    
    Als je samen loopt, luister je naar hetzelfde verhaal. 
Dit is veel logischer. Leuk als je samen doet, dat je het 
allebei tegelijk hoort. Dus wss krijg je geen discussie. 
Net zelf genoeg er van weten. Discussie is dan niet 
nodig. Vooral familieverband. 
    

### Audio

- **Zit er genoeg emotie in de stem, om goed mee te 
kunnen voelen?**
    
    
- **Is de stem authentiek en past het bij het 
personage?**
    
    
- **Zorgen de surround sounds voor een betere 
beleving?**
    

    
- **Hoe kan de audio nog verder verbeterd worden?**

## Doelgroep test Bram

### Story

- **Hoe voel je een emotionele connectie met de 
persoon?**
    
    Je gaat wel echt denken: o wat als ik daar nou was. 
Wil me nog wel meer in kunnen leven in de situatie. 
Door vragen betrek je het op jezelf
    
- **Heeft het verhaal voldoende diepgang voor jou?**
    
    Voor de scenario’s zou je nog meer achtergrondinfo 
moeten hebben of je het zou doen of niet. Ja. 
    
- **Op welke manier heeft het verhaal connectie met 
jouw leven?**
    
    Als er iets gebeurt, stel dat het in kerk gebeurt, zou je 
daar dan tegenin gaan of liever toekijken
    
- **Voelt het verhaal authentiek?**
    
    Stemacteur voelt authentiek
    
- **Zijn er in het verhaal voldoende momenten waarop 
de echte wereld word gelinkt naar het verhaal?**
    
    -
    
- **Is het verhaal makkelijk te volgen? Op welke punten 
raak je de draad kwijt?**
    
    Bij soldaten, hoe komt dat? Is dat na de 
beeldenstorm. Oorzaak gevolg

    
- **Is de historische context van het verhaal voldoende 
duidelijk?**
    
    Ja, zeker
    

### Interface & Interaction

- **Draagt de interface, met de afbeeldingen iets bij aan 
het verhaal?**
    
    Foto zeker. Door kleding enzo. Hoe het er vroeger 
uitzagt. Plaatje wel goed maar niet dat het enorm 
toevoegt. 
    
- **Is duidelijk hoe de layout van de locaties werken?**
    
    Ja, je zag een stadswal. Hij gaf ook een richting aan, 
dus goed
    
- **Wat vind je van de vragen tussendoor? Hoe zorgen 
de vragen voor een connectie met jouw eigen leven?**
    
    
- **Zou je de uitkomst van de vragen daadwerkelijk 
bespreken met de persoon met wie je het samen 
doet?**
    
    Denk het wel. Wel tussendoor vraag. Waren nu maar 
2 vragen. Bespreken niet na iedere vraag. Bespreken 
ook achteraf of savonds.
    
- **Hoe ervaar je de interactie?**
    
     Niet duidelijk wat ik moet doen. Volgende of 
afspeelbalk. Dat was onduidelijk. 
    
- **Is het een toegevoegde waarde om de 
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    Volgensmij niet, niet te overdrevenaudioverhalen op een historische locatie te volgen?**
    
    Ja, dan heb je beter beeld erbij. Als je een kerk ziet, 
weet je. dit is gebeurt. Zeker als je dan bedenkt: wat 
zou ik gedaan hebben.
    
- **Hoe kan de interface verbeterd worden?**
    
    
- **Zitten er bepaalde functies in die volgens jou 
overbodig zijn, of juist missen?**
    
    Het afspeelbakje werkend. soort instructie. 
    
- **Helpt de discussie met je medereiziger om 
een genuanceerder beeld te krijgen van de 
gebeurtenissen?**
    
    Ja. 
    

### Audio

- **Zit er genoeg emotie in de stem, om goed mee te 
kunnen voelen?**
    
    Ja, deed hij wel goed
    
- **Is de stem authentiek en past het bij het 
personage?**
    
    
- **Zorgen de surround sounds voor een betere 
beleving?**
    
    Ja zeker
    
- **Hoe kan de audio nog verder verbeterd worden?**
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