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Abstract
Het veranderende medialandschap en de veranderende houding van publiek zorgen ervoor dat er
nieuwe verteltechnieken ontstaan. Binnen een transmedia vertelling wordt één verhaal verspreidt
over verschillende media. Hierdoor komt de betrokkenheid met een verhaal op verschillende
manieren tot stand. Daarom zal in deze masterthesis onderzocht worden hoe binnen de transmedia
productie KLEINE HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG betrokkenheid wordt gecreëerd. Aan de
hand van narratieve en formele kenmerken wordt geanalyseerd hoe betrokkenheid tot stand komt.
Het analysemodel dat wordt gehanteerd is gebaseerd op de structure of sympathy theorie van
Murray Smith. In deze theorie poneert Smith verschillende gradaties van sympathie als alternatief
voor de term identificatie. Bij deze transmedia praktijk is sprake van een documentaireserie en een
interactieve comic. Ondanks dat de theorie van Smith gericht is narratieve vertellingen is deze
theorie ook geschikt om de interactieve comic te analyseren omdat deze ook verhaalelementen
bevat. Met behulp van de structure of sympathy wordt de relatie tussen de twee media-uitingen
geduid. Uit de analyse komt naar voren dat in de documentaireserie betrokkenheid tot stand komt
door sympathie voor de personages. In de interactieve comic komt betrokkenheid naast sympathie
ook door beleving tot stand. KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG geeft hierdoor een andere invalshoek
op het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en breidt hiermee het verhaal van KLEINE STAPPEN IN EEN
GROTE OORLOG uit.
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Inleiding: geschiedenis als verhaal & beleving
100 jaar geleden raasde de Eerste Wereldoorlog over alle continenten. De strijd tussen de
verschillende landen had een grote impact op bijna de hele wereldbevolking, zowel mannen,
vrouwen en kinderen. Voor de huidige jeugd is dit wellicht moeilijk voor te stellen. Een stoffig
geschiedenisboek bestaat uit saaie feiten zonder enige beleving. Maar door het veranderende
medialandschap ontstaan nieuwe vertelmogelijkheden. Tegelijkertijd veranderd de houding van de
toeschouwer; we willen niet meer passief naar een serie kijken. We willen een verhaal ingezogen
worden en actief ervaren. Volgens Joseph Pine en James Gilmore is dit onderdeel van de
zogenaamde beleveniseconomie, waar we tegenwoordig in leven.1 Nieuwe vertelmogelijkheden
ontstaan omdat producenten steeds vaker gebruik maken van verschillende media om het verhaal te
verwezenlijken. Een website of een spel gaan verder waar de televisieserie ophoudt.
Deze nieuwe manier van vertellen en beleven lijkt te worden gefaciliteerd in de
documentaireserie KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG van de NTR. In samenwerking met het
transmedia productiehuis Submarine heeft de NTR ook een bijbehorende online interactieve comic
genaamd KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG ontwikkeld.2 In KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG wordt
in elk van de acht afleveringen een afzonderlijk en persoonlijk verhaal verteld van een kind. De
geschiedenis wordt nagespeeld en ondersteund door archiefmateriaal, een voice-over en kleine
stukjes animatie. In KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG kunnen vier verschillende missies worden
gespeeld. Hierin kunnen verschillende gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog worden
herbeleefd. Je moet bijvoorbeeld kiezen of je een van je medesoldaten redt nadat hij gewond is
geraakt in de loopgraven. Kinderen ervaren hierdoor dilemma’s die de grens tussen goed en fout
doen vervagen. Daarnaast worden ‘droge feiten’ tot leven gewekt.3 De gebruiker wordt op een
nieuwe manier betrokken bij de geschiedenis.
Zoals uit deze casus duidelijk wordt kan een verhaal, in dit geval de geschiedenis, vanuit
verschillende invalshoeken worden benaderd. Dit is echter niets nieuws aangezien de televisie en de
computer al decennialang bestaan. Opvallend aan KLEINE STAPPEN & KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG
is dat door de convergentie van televisie en computer een nieuwe manier van verhalen vertellen
ontstaat. KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG is namelijk niet alleen een extensie van de serie maar het
geeft ook een andere beleving van de geschiedenis. In zijn boek Convergence Culture: Where Old and

1

Joseph Pine en James Gilmore, The experience economy : work is theatre & every business a stage (Boston:
Harvard Business School Press, 1999), 2-4.
2
Submarine, “Credits, ” geraadpleegd op 7 novemver 2015: http://www.submarine.nl/#!/project/my-smallsteps-in-a-big-war/#credits
3
Submarine, “My Small Steps in a Big War,” geraadpleegd op 7 november 2015:
http://www.submarine.nl/#!/project/my-small-steps-in-a-big-war/
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New Media Collide beargumenteert Henry Jenkins dat door interactie tussen oude en nieuwe media
transmedia storytelling mogelijk is.4 Bij een transmedia vertelling wordt één verhaalwereld door
middel van verschillende media-kanalen gerealiseerd. Content is niet meer gebonden aan één
medium en er is sprake van een wisselwerking tussen de verschillende media.5
De betekenis van het begrip transmedia is echter niet altijd hetzelfde is geweest.6 Dit zorgt
ervoor dat er veel verschillende interpretaties en definities van bestaan. Termen zoals multiplatform en crossmedia worden door elkaar gebruikt. Daarnaast heeft de term transmedia
verschillende extensies zoals Jenkins zelf ook al aangeeft.7 Dit houdt in dat men ook kan spreken
over transmedia branding of transmedia performance. Hieruit kan worden opgemaakt dat er nieuwe
vertelmogelijkheden zijn, genaamd transmedia. Het is echter nog de vraag of er altijd spraken is van
transmedia storytelling.
Uit voorgaande alinea’s blijkt dat door een veranderend medialandschap nieuwe
vertelmogelijkheden ontstaan. Dit is ook terug te zien in de productie van KLEINE HANDEN & KLEINE
STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG. In de huidige maatschappij groeien kinderen op met transmedia

fenomenen en verbinden de informatie die ze op verschillende manieren en via verschillende media
tot zich krijgen.8 Volgens Elizebeth Evans ontstaat er door een verschil in interactiviteit ook een
verschil in betrokkenheid.9 Betrokkenheid wordt vaak gezien als onderdeel van transmedia
producties.10 Zo bieden transmedia teksten nieuwe mogelijkheden van beleving, ervaring en gebruik,
waardoor nieuwe vormen van betekenisgeving tot stand komen.11 Evans geeft ook aan dat bij
transmedia producties, vormen van betrokkenheid in elkaar overvloeien.12 Het is dan ook van belang
om te onderzoeken hoe deze vormen van betrokkenheid zich tot elkaar verhouden.
Onderzoek naar de betrokkenheid van kijkers gaat vaak samen met de term identificatie.
Deze term is echter voor veel narratologen problematisch omdat het een nogal eenduidige
verhouding tussen toeschouwer en personage veronderstelt. Identificatie veronderstelt namelijk dat
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Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (New York: New
York University Press, 2008), 8.
5
Henry Jenkins, “Transmedia 202: Further Reflections,” Henry Jenkins Hompage, 1 augustus 2011.
Geraadpleegd op 7 november 2015, http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html
6
Elizabeth Evans, Transmedia Television: Audiences, New Media and Daily Life (New York: Routledge, 2011), 23
7
Jenkins, “Transmedia Storytelling 202.”
8
Jenkins, Convergence Culture, 133.
9
Elizabeth Evans, “Character, audience agency and transmedia Drama,” Media, Culture & Society 30.2 (2008):
198.
10
Jenkins, “Transmedia 202: Further Reflections.”
11
Alice Marwick, Mary L. Gray en Mike Ananny, “Dolphins Are Just Gay Sharks”: Glee and the Queer Case of
Transmedia .As Text and Object,” Television & New Media 15.7 (2014): 643.
12
Evans, “Character, audience agency and transmedia Drama,” 198.
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toeschouwer en personage als het ware samenvallen.13 In het artikel “Altered States: Character and
Emotional Response in Cinema” beargumenteert Smith de voordelen van verschillende gradaties
van sympathie als alternatief voor de term identificatie. Aan de hand van deze verschillende niveaus
ontstaat betrokkenheid. De verschillende niveaus, recognition, alignment en allegiance, komen tot
stand aan de hand van formele kenmerken. Daarom zal in dit onderzoek aan de hand van de
structure of sympathy van Murray Smith bestudeerd worden hoe betrokkenheid tot stand komt in
de verschillende media-uitingen van een transmedia productie.14 De onderzoeksvraag die in deze
thesis centraal staat is: Hoe wordt betrokkenheid gecreëerd in de transmedia productie KLEINE HANDEN
& KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG volgens de structure of sympathy van Murray Smith?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal er eerst stil worden gestaan bij het
concept transmedia. De term wordt veelal in relatie gebracht met fictie. Aan de hand van de
literatuur van onder andere Jenkins en Evans wordt onderzocht wat transmedia inhoudt en hoe dit
in relatie staat tot betrokkenheid. Vervolgens zal literatuur over non-fictie transmedia uiteen
worden gezet. Op deze manier kan worden bepaald wat transmedia betekent voor KLEINE HANDEN &
KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG.
Hier op volgend wordt de theorie met betrekking tot betrokkenheid verder uiteengezet.
Volgens David Bordwell en Kirsten Thompson bestaat een film uit verschillende subsystemen,
waarmee ze onder andere doelen op narratieve processen, thematische relaties en stilistische
patronen.15 Aan de hand van dit formele systeem vormt de toeschouwer betekenis van de film. De
nadruk ligt hierbij op de mentale en emotionele processen van de toeschouwer. In zijn structure of
sympathy heeft Smith deze processen verdeeld in structuur waardoor betrokkenheid ontstaat.16
Aan de hand van de kennis uit hoofdstuk twee en drie wordt één aflevering van KLEINE
HANDEN IN EEN GROTE OORLOG en één missie van KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG geanalyseerd.

Ondanks dat de theorie van Smith zich richt op fictiefilms is deze ook toepasbaar op deze non-fictie
casus. In KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG worden namelijk stijlelementen gebruikt van de
fictiefilm, maar de inhoud is documentair. Daarom kan er ook gesproken worden over een
docudrama.17 Hierin worden fictieve personages en gebeurtenissen ingezet om een weergave te
geven van waargebeurde historische gebeurtenis of situatie.18 Dit genre bevat zowel conventies van

13

Murray Smith, ‟Altered States: Character and Emotional Response in Cinema,” Cinema Journal 33.4 (1994):
34.
14
Idem, 35.
15
David Bordwell en Kirsten Thompson, Film Art: An Introduction (New York: McGraw-Hill, 2008), 75.
16
Smith, ‟Altered States,” 38.
17
Derek Paget, “Codes and Conventions of Dramadoc and Docudrama,” in The Television Studies Reader, red.
Annette Hill en Robert Clyde Allen (London: Routledge, 2004), 200.
18
Idem, 202.
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de documentaire zoals archiefmateriaal en een voice-over, als conventies van de fictiefilm.
Documentair filmmateriaal kan zo verwerkt worden dat het helemaal opgaat in het narratief.19
Het is van belang dat KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG eveneens met behulp van de theorie
van Murray Smith wordt geanalyseerd, omdat op deze manier de betrokkenheid van de volledige
transmedia productie wordt onderzocht. De media-uitingen staan namelijk in relatie tot elkaar. Zoals
uit hoofdstuk drie zal blijken zijn er echter ook verschillen tussen de documentaireserie en de
interactie comic die in acht genomen moeten worden.

Wat is transmedia?
Uit de inleiding is naar voren gekomen dat in het huidige medialandschap en het daarbij
aansluitende wetenschappelijke debat verschillende termen worden gehanteerd voor nieuwe
ontwikkelingen. De termen ‘transmedia’ en ‘transmedialiteit’ worden vaak door elkaar gebruikt met
termen zoals ‘crossmediaal’ en multi-platform, omdat deze termen verschillend worden
geïnterpreteerd.20 Één van de meest bekende en meest gebruikte concepten is transmedia
storytelling. In het boek Convergence Culture: Where Old and New Media Collide van Henry Jenkins
wordt het concept als eerst onder de aandacht gebracht. Hierin stelt hij dat het interacteren van
oude en nieuwe media leidt tot convergentie, waardoor transmedia storytelling mogelijk is.21 Op zijn
weblog geeft Jenkins meer duidelijkheid over het concept. Hij gebruikt de volgende definitie:

Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get dispersed
systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated
entertainment experience. Ideally, each medium makes it own unique contribution to the unfolding of
the story.

22

Bij een transmediale vertelling wordt dus één verhaalwereld door middel van verschillende media
gecreëerd. Content is niet meer gebonden aan één medium en er is sprake van een wisselwerking
tussen verschillende media, waardoor ieder medium bijdraagt aan het verhaal.
Bij het concept transmedia storytelling ligt de nadruk op het ontplooien van het verhaal via
verschillende media. Bij de casus die in dit onderzoek centraal staat is hier echter geen sprake van,

19

Paget, “Codes and Conventions,” 202.
Colin Harvey, Fantastic Transmedia: Narrative, memory and play across science fiction and fantasy
storyworlds (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2015), 17
21
Henry Jenkins, Convergence Culture, 8.
22
Henry Jenkins, “Transmedia Storytelling 101,” Henry Jenkins Homepage, 22 maart 2007.Geraadpleegd op 21
oktober 2015: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
20

6

omdat bij KLEINE HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG het niet draait om hetzelfde verhaal. Dit
houdt in dat er bijvoorbeeld niet dezelfde personages worden gebruikt in de serie en de interactieve
comic. De kinderen die centraal staan in de afleveringen staan niet centraal in de online missies. Dus
de verschillende afleveringen en verschillende missies vullen elkaar niet aan, zoals bij transmedia
storytelling vanzelfsprekend is. Maar de documentaireserie en de interactieve comic kunnen ook
niet gezien worden als individuele verhalen omdat ze beiden het verhaal van de Eerste Wereldoorlog
vertellen. De verschillende vertellingen geven een andere visie op de geschiedenis en daarmee een
andere visie op het verhaal. Dit sluit wel weer aan bij de kenmerken van transmedia storytelling.23
Om de casus die centraal staat in dit onderzoek beter in te bedden moeten we terug naar
het concept transmedia. Jenkins geeft bijvoorbeeld zelf al aan dat transmedia verschillende
extensies heeft, zoals branding of performance. Ook storytelling is hier één van.24 Bij de serie GLEE
draait het bijvoorbeeld niet alleen om het narratief dat verspreid wordt over de verschillende media,
maar de nadruk ligt juist op de performances van de acteurs die bijvoorbeeld via YouTube worden
uitgezonden. Hierdoor is er sprake van een transmedia performance. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat een media-uiting transmedia kan zijn, maar dat er niet direct sprake hoeft te zijn van
transmedia storytelling. Transmedia betekent zonder extensie dan ook “dwars door media.”25
Jenkins beargumenteert dan ook dat de term transmedia één manier is om de verschillende
culturele uitwerkingen van convergentie te bespreken.26Zo heeft Jenkins het concept transmedia
storytelling gepopulariseerd, maar de term transmedia is al veel ouder. In het boek Playing with
Power uit 1991 beschrijft Marsha Kinder al een vorm van transmedialiteit die terug te vinden is in
kinderseries en de daarbij horende merchandise.27 Omdat transmedia verschillende extensies kan
bevatten, is het van belang om te onderzoeken hoe dit tot uiting komt in KLEINE HANDEN & KLEINE
STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG.

Een belangrijke factor van de centrale casus in dit onderzoek is dat het een educatief programma is
voor kinderen. Door middel van de serie en de interactieve comic doen de kinderen informatie op
over de Eerste Wereldoorlog. Op het gebied van transmedia en educatie is het rapport T is for
Transmedia: Learning Trough Transmedia Play van Becky Herr-Stephenson en Meryl Alper
verschenen. Hierin behandelen de auteurs de toepassingen van transmedia voor leren en spelen

23

Henry Jenkins, “Transmedia Storytelling 202.”
Idem.
25
Idem.
26
Idem.
27
Marscha Kinder, Playing with Power in Movies, Television, and Video Games; From Muppet Babies to
Teenage Mutant Ninja Turtles (Berkeley, University of California Publishing, 1991), 38.
24
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voor kinderen.28 De inleiding van dit rapport is geschreven door Henry Jenkins en hier gaat hij dieper
in op de term transmedia in relatie met educatie.
In Jenkins’ inleiding staan de drie concepten transmedia stories, transmedia learning en
transmedia play centraal.29 Het concept transmedia verhaal duidt op een verhaal dat via
verschillende media wordt verteld en waarbij sprake is van intertekstualiteit. Jenkins geeft hierbij
wel aan dat bij transmedia telkens iets nieuws wordt toegevoegd als het verhaal zich op een nieuw
medium presenteert. Dit is tevens het verschil met crossmedia, waar dezelfde inhoud op een ander
medium wordt getoond. Bijvoorbeeld een DVD van een televisie-uitzending. Bij transmedia is er
sprake van een toevoeging, waardoor in het geval van een educatieve media-uiting iets nieuws
geleerd kan worden.30 Door gebruik te maken van de verschillende eigenschappen van de media
wordt er nieuwe informatie verworven dankzij transmedia; Jenkins noemt dit transmedia learning.
Met transmedia play wordt bedoeld dat een transmedia verhaal aanmoedigt om alle
verhaalonderdelen van de verschillende media in de juiste verhouding te zetten. Play wordt hier niet
gedefinieerd als activiteit, maar als vorm van interactie tussen de verschillende mediateksten. Een
transmedia verhaal kan gezien worden als puzzel.31 Tevens laten transmedia processen zien dat er
meerdere kanten zijn van één verhaal. Er is bijvoorbeeld altijd meer te leren over de verhaalwereld
of het personage.32 In het geval van KLEINE HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG worden er
door middel van verschillende media verschillende invalshoeken geboden voor het ervaren van de
Eerste Wereldoorlog. Daarnaast is er sprake van intertekstualiteit omdat dezelfde thema’s worden
aangesneden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat KLEINE HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE
OORLOG elementen bevat van transmedia stories, play en learning. Vervolgens kan dit samengevoegd

worden onder wat Christy Dena transmedia practice noemt. Dena spreekt over transmedia praktijk
omdat er veel verschillende termen worden gehanteerd om verschillende praktijken te definiëren.33
In het geval van dit onderzoek bevat de casus ook verschillende elementen van verschillende
transmedia concepten, maar blijft het lastig om het binnen één concept te plaatsten. Het is ook niet
mijn streven om naar één allesomvattende definitie toe te werken omdat dit het doel van mijn
onderzoek niet bevordert.
28

Becky Herr-Stephenson et al., T is for Transmedia: Learning through transmedia play, Los Angeles en New
York: USC Annenberg Innovation Lab en The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Geraadpleegd op
3 november 2015: http://www.annenberglab.com/projects/t-transmedia
29
Henry Jenkins, “T is for Transmedia…,” Henry Jenkins Homepage, 18 maart 2013. Geraadpleegd op 1
november 2015: http://henryjenkins.org/?s=t+is+for+transmedia
30
Idem.
31
Idem.
32
Idem.
33
Christy Dena, “Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional World across Distinct
Media and Enviroments,” (Proefschrift, Universiteit van Sydney, 2009), 16, geraadpleegd op 2 november 2015:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/30158/DENA_TransmediaPractice.pdf
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Bij voorgaande literatuur moet genoteerd worden dat dit alles betrekking heeft op fictie. De
mogelijke reden die Jenkins hiervoor geeft is dat transmedia storytelling vaak betrekking heeft op
fantasy en sciencefiction in relatie tot fandom.34 Een andere verklaring is wellicht dat de generieke
eigenschappen van fantasy en sciencefiction zich uitermate goed lenen voor het uitbreiden van het
narratief op verschillende platforms.35 Dit zou dan vooral komen door de affectieve relatie die
ontstaat tussen publiek en genre.36 Mediawetenschapper Maura Edmond concludeert eveneens dat
het meeste onderzoek met betrekking tot transmedia storytelling is gericht op fictieve narratieven.
Hier zijn dan ook de meeste voorbeelden van te vinden.37 Recentelijk heeft echter een verschuiving
plaatsgevonden waarbij interactieve verteltechnieken worden ingezet binnen de journalistiek,
documentaire en sociaal-activisme. Literatuur hierover is nog beperkt, maar neemt wel toe.38
Edmond geeft ook aan dat bij fictiegenres de nadruk ligt op de ‘entertainment beleving’,
terwijl bij non-fictiegenres de nadruk ligt op het waargebeurde verhaal en wat de toeschouwer
hiervan kan leren.39 Wat hierdoor ontstaat is een nieuwe extensie van transmedia; namelijk de
transmedia documentaire. Siobhan O’Flynn schrijft bijvoorbeeld over de transmedia documentaire
en haar definitie hiervan is: “A transmedia documentary distributes a narrative across more than
one platform, it can be participatory or not, can invite audience-generated content or not, tends to
be open and evolving, though not always.”40 Doordat deze definitie zo breed is, geeft het geen
duidelijk beeld van wat transmedia kan beteken voor de documentaire. Chuck Tryon daarentegen
onderzoekt wat het concept van transmedia storytelling van Henry Jenkins kan betekenen voor
documentaire en geeft aan dat dit lijdt tot nieuwe vormen van participatie.41 Angelica Das
beargumenteert eveneens dat transmedia een manier wordt om betrokkenheid te creëren bij een
documentair project.42 Participatie lijkt hierdoor een belangrijk onderdeel van de transmedia
documentaire. Deze extensie heeft wederom zijn eigen kenmerken en eigen praktijk. KLEINE HANDEN
& KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG bevat kenmerken van de transmedia documentaire, zoals dat de
nadruk ligt op het waargebeurde verhaal en op het opdoen van informatie. Maar tegelijkertijd bevat

34

Jenkins, Convergence Culture, 20-21.
Harvey, Fantastic Transmedia, 14.
36
Idem, 16.
37
Maura Edmond, “All platforms considered: Contemporary radio and transmedia engagement,” New Media &
Society 17. 9 (2015): 1572.
38
Ibidem.
39
Idem, 1573.
40
Siobhan O’Flynn, “Documentary’s metamorphic form: Webdoc, interactive, transmedia, participatory and
beyond,” Studies in Documentary Film 6.2 (2012): 143.
41
Chuck Tryon, “Digital distribution, participatory culture, and the transmedia documentary,” Jump Cut: A
Review of Contemporary Culture 53 (2011), geraadpleegd op 22 oktober 2015:
http://www.ejumpcut.org/archive/jc53.2011/TryonWebDoc/
42
Angelica Das, “Transmedia for Social Documentary,” Tribeca Future of Film geraadpleegd op 6 oktober 2015,
https://tribecafilm.com/stories/51b5f7d97f32cdded2000001-transmedia-for-social-doc
35
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de casus ook kenmerken van fictie omdat er sprake is van een docudrama. Om deze reden zal het
concept transmedia praktijk centraal blijven staan.

Betrokkenheid & spel
Betrokkenheid en narrativiteit zijn twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn binnen
de filmwetenschap en binnen dit onderzoek. Het narratief van een film kan beschreven worden als
een serie gebeurtenissen die door middel van een oorzaak-gevolgreactie tot stand komen binnen
tijd en ruimte.43 De personages binnen het narratief zijn de motor voor de oorzaak-gevolg reactie.
Omdat een personage bijvoorbeeld een gebeurtenis veroorzaakt of hier op reageert, wordt het
personage onderdeel van het formele systeem. Of het nu gaat om een fictieve film of een
documentaire, personages zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het narratief. Hun acties
en reacties verzorgen de betrokkenheid van de toeschouwer.44 Binnen de narratologie wordt de
betrokkenheid van de toeschouwer besproken vanuit de filmtekst. Er wordt dus onderzocht op
welke manier de film de toeschouwer betrekt bij de personages.
Bordwell en Thompson beargumenteren dat de lichamelijke weergave van een personage in
een film vanzelfsprekend is. Echter, het uiterlijk van een filmpersonage kan ook
karaktereigenschappen blootgeven.45 Murray Smith geeft in zijn artikel ‘Altered States: Character
and Emotional Response to Cinema’ eveneens aan dat het van belang is om stil te staan bij de
formele kenmerken die de belichaming van het personage construeren. 46 Recognition is veelal
automatisch en vindt plaats door middel van hypotheses die zijn opgesteld in het dagelijks leven
over personen, aldus Smith.47 Bordwell en Thompson vullen dit aan door te stellen dat een
personage ook eigenschappen heeft. Deze eigenschappen van personages spelen vaak een cruciale
rol in de ontwikkeling van het plot.48 Deze kenmerken en kwaliteiten worden uitgedragen aan de
hand van formele kenmerken en de cinematografie.49 Als de kijker toegang krijgt tot de handelingen
en gevoelens van het personage is er sprake van alignment. Door aangeleverde audiovisuele
informatie komen toeschouwer en personage op één lijn te staan, volgens de theorie van Smith.50
De termen recognition en alignment zijn onderdeel van de structure of sympathy van Murray
Smith. Het derde en laatste niveau van deze theorie is allegiance. Allegiance heeft betrekking op de
43
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morele en ideologische evaluaties van personages door de toeschouwer en hoe het narratief hier
aan bijdraagt.51 Voor al deze niveaus gaat het om een voortdurende wisselwerking tussen tekst en
de toeschouwer, en in de meeste teksten ontstaat er een spel tussen empathie en sympathie, met
daarbinnen steeds verschuivende niveaus.52 De verschillende cinematografische technieken die
worden ingezet om het narratief te construeren, liggen ten grondslag aan de drie verschillende
niveaus van betrokkenheid.53 Murray Smith nuanceert en breidt hiermee de theorie van Bordwell en
Thompson uit.
De structure of sympathy is gebaseerd op de notie van de decentrale imaginatieve
ervaring.54 Hierbij staat de overeenkomende emotie niet centraal, maar het begrijpen van de
personages, de situatie en de emotionele reactie op de acties van de personages.55 Recognition gaat
dus over het herkennen van het personage. Voor het analyseren van alignment noemt Smith de
termen spatial attachment en subjective access. Bij spatial attachment draait het om de ruimte en
de tijd die aan één of meerdere personages worden besteed om alignment te creëren. Met
subjective access doelt Smith op de mate waarin de toeschouwer toegang heeft tot de gevoelens van
het personage. Deze twee concepten vormen samen de kennis die de toeschouwer heeft over de
gevoelens en gedachten van het personage. Hierdoor vormen ze samen ook wel de structure of
alignment.56
Allegiance hangt ook af van de morele normen en waarden die de personages belichamen.
Allegiance is volgens Smith afhankelijk van de mate waarin de kijker toegang heeft tot de gedachten
van een personage, van de mate waarin de kijker de context van de acties van een personage
begrijpt en van de morele evaluatie die de kijker op basis van deze kennis maakt. Op basis van deze
evaluaties creëert de kijker morele structuren waarin personages logisch worden ingedeeld, een
proces dat Smith morele oriëntatie noemt.57
Zoals hierboven beschreven richt de structure of sympahty van Murray Smith zich op de
fictiefilm en bijvoorbeeld niet op een computerspel of een interactieve uitbreiding van een
televisieprogramma. De missies van KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG bevatten spelelementen die
niet voorkomen in de film. In de eerste missie moet je bijvoorbeeld beslissen of je een bom op Frans
Ferdinand gooit of niet. Tijdens de laatste missie kijk je door een periscoop en moet je met je muis
op zoek naar het juiste schip op zee om te bombarderen. Binnen de mediastudies en gamestudies is
er veel discussie over of een spel te begrijpen is in de termen van narratologie. Een videogame bevat
51
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bijvoorbeeld elementen van play die aanzetten tot spelen van het spel; playability.58 Daarentegen
bevat een spel of een interactieve comic ook narratieve elementen. Hieronder wordt daarom
stilgestaan bij het feit dat de interactieve comic ook narratieve elementen bevat en daardoor
geanalyseerd kan worden door middel van de structure of sympathy van Murray Smith.59
Zowel Smith als Bordwell en Thompson geven aan dat personages een centrale rol spelen bij
betrokkenheid in film en televisie. Elizabeth Evans sluit zich aan bij deze visie, maar noteert hierbij
dat er bij een spel sprake is van een andere vorm van betrokkenheid.60 Volgens Evans komt dit
omdat in games vaak sprake is van first-person perspectief. Dit houdt in dat de speler het spel ziet
door de ogen van het spelpersonage.61 Jo Bryce en Jason Rutter vullen dit in hun artikel ‘Spectacle of
the Deathmatch: Character and Narrative in First-Person Shooters’ aan door te stellen dat dit
perspectief het gevoel van ‘being there verhoogd.’62 Door Sue Morris wordt dit gevoel van ‘being
there’ ook wel immersie of onderdompeling genoemd. Naast het first-person perspectief dragen
agency en interactiviteit volgens Morris ook bij aan de immersie.63
Agency is een belangrijk verschil tussen film en een game. Een spel is namelijk afhankelijk
van agency, terwijl je bij het kijken van een film je agentschap opgeeft.64 Door middel van
interactiviteit en de mogelijkheid om aspecten te veranderen in een spel ontstaat agency.65 Echter
zijn er ook overeenkomsten tussen het vertellen van een verhaal en het spelen van een spel. Janet
Murray stelt daarom voor om niet uit te gaan van een dichotomie tussen verhaal en spel, maar om
de relatie tussen verhaal en spel te benaderen in gradaties.66 KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG kan
hierdoor gecategoriseerd worden als interactief verhaal. De online comic bevat spelelementen maar
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daarnaast ook narratieve elementen. KLEINE STAPPEN wordt door de producers immers ook een
interactieve comic genoemd.

Methode: formele kenmerken & structure of sympathy
In de hierop volgende paragrafen wordt een narratieve analyse gedaan van KLEINE HANDEN & KLEINE
STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG. Aan de hand van de formele kenmerken van het narratief wordt de

structure of sympathy blootgelegd. Hierdoor kan bepaald worden hoe betrokkenheid ontstaat in
deze transmedia productie.
Om deze analyse gedegen uit te voeren zal ik een exemplarische analyse uitvoeren van één
van de acht afleveringen van KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG. Omdat alle afleveringen zich richten
op een persoonlijk verhaal van één kind uit een specifiek land tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn de
afleveringen hetzelfde opgebouwd. De afleveringen staan ook los van elkaar waardoor het afdoende
is om één afleveringen te analyseren. In de analyse staat het formele systeem van de aflevering
centraal, omdat immers via stijlelementen en narratieve-elementen betrokkenheid met de
personages tot stand komt.67 In een schematische weergave van de aflevering zijn mise-en-scene,
cinematografie en geluid in relatie tot het narratief uiteengezet.68 Vervolgens is aan de hand van dit
formele systeem onderzocht hoe recognition, allignment en allegiance tot stand komen.
Deze termen, die onderdeel zijn van de theorie van Smith, hebben betrekking op personages
uit fictiefilms en hebben geen betrekking op een waargebeurde gebeurtenis zoals de Eerste
Wereldoorlog. Anderzijds is KLEINE HANDEN IS EEN GROTE OORLOG een docudrama en hierin worden
fictieve personages en gebeurtenissen ingezet om een weergave te geven van waargebeurde
historische gebeurtenissen of situaties.69 In KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG worden de
gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog namelijk nagespeeld en gepresenteerd als verhaal; er
wordt een klassiek narratief aangehouden. In dit geval is de inhoud van de serie ‘documentair’ en is
de stijl voornamelijk kenmerkend voor drama.
De volgende stap in dit onderzoek is betrokkenheid binnen de interactieve comic, KLEINE
STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG,

onderzoeken. Dit zal eveneens gedaan worden aan de hand van een

formalistische narratieve analyse. Ondanks dat het hier gaat om een interactief medium sluit de
theorie van Smith aan, omdat het hier tevens gaat om een verhaal dat wordt verteld. Zoals
hierboven uitgelegd, hebben spellen en verhalen ook veel overlap. Daarnaast zorgt het hanteren van
dezelfde analysemethode er ook voor dat de betrokkenheid in de serie en in de interactieve comic
67
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met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid over betrokkenheid
binnen transmedia praktijken. Ook voor deze analyse is in een schematische weergave van één van
de missies de mise-en-scene, cameravoering en geluid in relatie tot het narratief uiteengezet.70
Evenwel is in de schematische weergave van de missie het element handelingen in relatie tot
narratief opgenomen, omdat deze een belangrijk onderdeel zijn van het begrijpen van de
transmedia praktijk. Vervolgens is aan de hand van dit formele systeem onderzocht hoe recognition,
allignment en allegiance tot stand komen.
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Kleine stappen: sympathie en betrokkenheid
In onderstaande analyse is gekozen om de derde aflevering van KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG,
De Berg, centraal te stellen. In deze aflevering is het Oostenrijkse jongetje Tobias het middelpunt.
Italiaanse soldaten willen een Oostenrijkse vallei veroveren en hebben Tobias nodig als gids door de
bergen. Dit verhaal is gebaseerd op wat er ten tijden van de Eerste Wereldoorlog afspeelde tussen
Oostenrijk en Italië. De Italiaanse koning viel Oostenrijk binnen om stukken land te veroveren in
plaats van Oostenrijk te helpen zoals afgesproken. Het verhaal van Tobias en de Italiaanse soldaten
wordt hierdoor in een context geplaatst waardoor de Italianen gezien kunnen worden als de ‘bad
guys’.
De aflevering is op te delen in vier segmenten. In het begin wordt de situatie uitgelegd; er is
een conflict tussen de Italianen en de Oostenrijkers. Vervolgens krijgen de personages te maken met
tegenslagen, namelijk het weer en een lawine. Hierdoor veranderd de visie van de toeschouwer ten
op zichten van het conflict. Het derde segment draait om een ontploffing. In de afsluiting wordt het
evenwicht weer terug gebracht. In deze analyse zal voor ieder compartiment van het verhaal een
representatief voorbeeld worden uitgelicht. Zoals eerder aangegeven is KLEINE HANDEN IN EEN GROTE
OORLOG een docudrama. De geschiedenis wordt namelijk nagespeeld en gedramatiseerd. Deze

reconstructie wordt aangevuld met archiefmateriaal en een voice-over van een verteller. Daarnaast
wordt er ook nog gebruik gemaakt van animatie. Heftige stukken zoals een lawine worden
geanimeerd weergegeven. De animatie zal echter geen rol spelen binnen de analyse.

Het conflict
In het begin van de aflevering maak je kennis met Tobias en zijn ezel Herman in Zuid-Tirol. De ezel is
bepakt met voedsel om de bergen in te brengen naar de vechters. Tobias loopt een groep Italiaanse
soldaten tegen het lijf die hem bedreigen en ze dwingen Tobias om hun gids door de bergen te zijn.
Nadat de personages zijn geïntroduceerd trekken ze de bergen in, De Col di Lana.
Als de groep de berg op loopt is er spraken van een medium-shot (zie afbeelding 1). Hierin
zijn de Italianen duidelijk te herkennen als soldaten door hun uniform en er is duidelijk verschil met
Tobias. Door de recognition wordt het machtsverschil tussen de soldaten en Tobias geduid.
Daarnaast kan de gemoedstoestand van Tobias worden herkend. In zijn staging kijkt hij namelijk
bedrukt. De formele kenmerken bieden hierdoor ruimte voor recognition. Het volgende shot is
gefilmd tussen de Italiaanse soldaat en Tobias door en toont de vallei (zie afbeelding 2). De vallei
wordt getoond aan de hand van archiefmateriaal. Het authentieke materiaal wordt gemend met de
gedramatiseerde beelden waardoor je als toeschouwer het verleden herkent. Het lijkt alsof de
soldaten en Tobias midden in de geschiedenis staan.
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Op het niveau van aligment is de spatial attachement tussen Tobias en de groep Italiaanse
soldaten verdeeld. Ze bevinden zich namelijk dicht bij elkaar. Dit blijft de hele aflevering gelijk en zal
daarom niet meer worden behandeld in deze analyse. Op het gebied van subjective access zijn er wel
verschillen. Zo worden hierboven genoemde beelden aangevuld met een voice-over van Tobias zijn
gedachten. Hierin vertelt hij in verleden tijd dat dat het dorp waar hij in is opgegroeid in brand staat.
Hierdoor wordt het verhaal gefocaliseerd vanuit Tobias en krijgt te toeschouwer toegang tot de
gemoedstoestand van Tobias. In zekere mate kom je als toeschouwer ook op één lijn te zitten met
de Italiaanse soldaten. Ze komen lachend in beeld en één van de soldaten zegt: “Zo’n vuurwerk heb
je vast nog nooit gezien. Alleen wij Italianen weten van oorlog zoiets moois te maken. Daar wordt je
van stil van, hè?” Dit insinueert dat er spraken is van een trots gevoel bij de Italianen. Echter, zijn de
Italiaanse soldaten opaque: hun handelingen en uitspraken geven geen subjective access tot hun
diepere gedachten en emoties.71 Tobias is daarentegen transparent te noemen, dankzij een aantal
close-ups van zijn duidelijk af te lezen gezichtsexpressies en het horen van zijn gedachten via de
voice-over.72
In de scène wordt al vroeg het niveau van allegiance bereikt. In een van de eerste beelden
bedreigen de volwassen soldaten Tobias. Vervolgens lachen de Italiaanse soldaten terwijl het dorp
van Tobias afbrand. Veel toeschouwers zullen dit zien als moreel verwerpelijke acties. Dit
geschiedenisverhaal wordt verwezenlijkt door het persoonlijke verhaal van Tobias. Door de
subjective access tot Tobias zijn gedachten kan er een gevoel van sympathie ontstaan voor zijn
situatie. Wat in het eerste gedeelte van de aflevering ook al leidt tot allegiance.

Afbeelding 1. Mediumshot van Tobias en de
soldaten die uitkijken over de vallei.

71
72

Afbeelding 2. Shot van de vallei. Archiefbeeld
gebruikt om de vallei te tonen.

Murray Smith, “Altered States,” 44.
Ibidem.
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De Berg
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt er voor het eerst gevochten op grote hoogte. Dit houdt in dat
alle munitie en al het eten en drinken ook omhoog gedragen moet worden. Daarnaast wordt
duidelijk uit de archiefbeelden en voice-over dat er veel sneeuw ligt en het er twintig graden onder
nul kan worden. Via verschillende mediumshots wordt getoond dat de Italianen onder jassen en
dekens liggen en is te zien hoe de Italianen kou lijden. Vervolgens ontstaat er lawine van rotsblokken
waarbij één van de Italiaanse soldaten ernstig gewond raakt. De Italianen krijgen met verschillende
tegenslagen te maken, waardoor de focus van de toeschouwer lijkt te verschuiven en de
toeschouwer wellicht op één lijn komt de staan met de soldaten.
Zo worden de soldaten getoond in een medium-longshot, terwijl ze verkleumen op de berg
en Tobias wordt alleen in beeld gebracht samen met de soldaten. Maar door het gebruik van
medium-longshots zijn er geen duidelijke gezichtsuitdrukkingen te lezen. Hierdoor krijgt de
toeschouwer geen toegang tot de mentale staat van de soldaten. Alleen de voice-over die de
gedachten van Tobias verwoordt, biedt toegang tot zijn gevoel. Hierdoor lijkt de alingment verdeeld.
Vervolgens ontstaat de lawine,
waardoor de positie van de toeschouwer ten
opzichten van de soldaten wederom
verschuift. Na de lawine ligt de focus namelijk
op de Italiaanse soldaten ondanks dat Tobias
eerst wordt getoond terwijl hij bij bewustzijn
komt. Hierna is er veel aandacht voor de
Afbeelding 3. Close-up van commandant Lorenzo na de lawine

soldaten. Er wordt namelijk door middel van
een close-up één van de Italiaanse soldaten

getoond. Aan zijn gezichtsuitdrukking is af te lezen dat hij pijn heeft. Hiervoor zijn de namen van de
Italiaanse soldaten niet genoemd. Nu blijkt dat de soldaat die pijn heeft en vast zit onder een groot
rotsblok door het leven gaat als commandant Lorenzo. Een andere belangrijke soldaat is Paolo.
Hierdoor worden de soldaten aparte personages waardoor het niveau van aligment makkelijker lijkt
te worden bereikt voor Paolo en Lorenzo. Als toeschouwer krijg je subjective access tot Lorenzo en
Paolo. Zo wordt er bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van close-ups waardoor hun
gezichtsuitdrukkingen goed te zien zijn. Zo wordt duidelijk zichtbaar dat Lorenzo in pijn is (afbeelding
3). Paolo gezichtsuitdrukking laat de wanhoop zien omdat hun commandant gewond is (afbeelding
4) en vervolgens wordt in een close-up zijn woede naar Tobias getoond (afbeelding 5).
Ook in deze scéne is de voice-over met de gedachten van Tobias te horen: “Ik werd met het
touw aan Paolo vastgemaakt en commandant Lorenzo bleef achter. In zijn eentje kon hij nooit de
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berg afdalen. Als die niet omkwam van honger of dorst dan zou die wel dood vriezen.” Terwijl Tobias
dit zegt, wordt commandant Lorenzo getoond. Ondanks dat het gaat om de gedachten en gevoelens
van Tobias is het mogelijk voor de toeschouwer om toegang te krijgen tot de situatie van Lorenzo
doormiddel van close-ups. Hierdoor kan de toeschouwer op één lijn komen met de Italiaanse
soldaten.

Afbeelding 5. Close-up van Paolo, terwijl hij Tobias
bedreigt.

Afbeelding 4. Paolo kijkt wanhopig omdat de
commandant zwaar gewond is.

De ontploffing
In het volgende gedeelte van de aflevering neemt de spanning toe. De Italianen willen de berg
namelijk tot ontploffing brengen. In het gedramatiseerde verhaal wordt getoond hoe Tobias en de
Italiaans soldaten een tunnel inlopen en dynamietstaven plaatsen. Vervolgens ligt de focus op de
ontploffing die nadert. Deze focus en de
daaropvolgende spanning komen tot stand doordat
alignment optreed met Tobias.
Op het moment dat de soldaten en Tobias de
tunnel uitlopen en zich klaarmaken voor de ontploffing
ligt de nadruk ook op de ontploffing die komen gaat.
Afbeelding 6. Close-up van het aansteken van het
lont.

Zo zijn er twee close-up te zien van het lont dat neer
wordt gelegd. Daarnaast is er nog een close-up van het
aansteken van het lont en is er nog twee keer een
close-up van het branden van het lont (zie afbeelding 6
& 7). Hierdoor lijkt de nadruk meer te liggen op de
actie dan op de personages en de betrokkenheid.
Echter is er vlak voor de ontploffing ook een
moment dat de kijker op één lijn lijkt te zitten met

Afbeelding 7. Close-up van het brandende lont.
Door de verschillende close-ups ontstaat spanning.

Tobias. In een voice-over zijn namelijk weer de
gedachten van Tobias te horen: “Ik moest iets doen,
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maar wat?” Hierdoor heb je als toeschouwer toegang tot de gevoelens van Tobias ten opzichten van
de ontploffing. Tobias wil zich namelijk verzetten tegen de ontploffing. Door deze informatie treed
er alignment op. Daarnaast is er vlak voor de ontploffing sprake van een shot-reverse-shot. Er is
namelijk een close-up te zien van Tobias en daarna een POV shot vanuit Tobias van de tunnel, wat
weer wordt gevolg door een close-up van Tobias (zie afbeelding 8). Aan de hand van de
cameravoering en de gezichtsuitdrukking van Tobias kan de kijker subjective access krijgen tot
Tobias. Van de Italiaanse soldaten wordt daarentegen geen reactie getoond van de naderende
ontploffing. Als kijker krijg je hierdoor geen toegang tot de mentale staat en eigenschappen van de
soldaten, waardoor alignment uit blijft.73
Door de ontploffing landt er een rotsblok op de Italiaanse soldaten. Alleen Paolo en Tobias
zijn nog in leven, maar Paola hangt boven de afgrond. Hij is alleen met een touw verbonden aan
Tobias. Paolo besluit het touw door te snijden, omdat ze het niet samen kunnen overleven. Hierdoor
verandert de morele oriëntatie van de toeschouwer ten opzichten Paolo. In het begin bedreigt hij
Tobias met een mes en halverwege de aflevering bedreigt hij Tobias nogmaals. Terwijl het
doorsnijden van het touw gezien kan worden als opoffering. Omdat Paolo een morele beslissing
neemt, wordt het niveau van allegiance bereikt. Nadat Paolo naar beneden is gevallen, volgen er
enkele close-ups van Tobias. Vanuit verschillende camerastandpunten wordt getoond hoe Tobias
omhoog probeert te krabbelen. Via de cinematografie wordt de verwarring die Tobias voelt,
weergegeven. Als toeschouwer kan hierdoor wederom alignment ontstaan.

Afbeelding 8. Een shot-reverse-shot vanuit het perspectief van Tobias en vervolgens de ontploffing.

De afsluiting
In de afsluiting van de aflevering komt Tobias samen met zijn ezel en commandant Lorenzo aan
onder aan de berg. Er wordt getoond hoe Tobias de commandant helpt. Het feit dat Tobias de
commandant helpt met het afdalen ondanks dat de Italianen hem in eerste instantie hadden
bedreigd en gedwongen mee te gaan, laat zien dat Tobias vergevingsgezind is. Het lijkt er op dat
Tobias de moreel juiste beslissing neemt. Hij zegt namelijk: “Mijn opa zei altijd: In de bergen zijn er
geen Italianen of Oostenrijkers, alleen maar mensen die elkaar moeten helpen om te overleven.”
Door de handeling van Tobias verandert de morele structuur van de aflevering, waardoor de
73
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toeschouwer zijn morele oriëntatie aanpast. Deze handelingen kunnen de kijker het gevoel geven
dat haat niet mag zegevieren na een oorlog. Het lijkt erop dat in de laatste minuten van de
aflevering een belangrijke morele boodschap wordt meegeven aan de kijker.
Opvallend aan KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG is dat de hele aflevering een flashback lijkt
omdat de gedachten van Tobias in de verleden tijd zijn. Hierdoor wordt het verhaal gefocaliseerd
vanuit Tobias. Door middel van een persoonlijk verhaal wordt in deze media-uiting van de
transmedia praktijk die centraal staat in de onderzoek betrokkenheid gecreëerd. Daarnaast lijkt
betrokkenheid tot stand door alignment met Tobias. Dit wordt aan het einde van de aflevering
genuanceerd omdat het niveau van allegiance wordt bereikt. In tegenstelling tot het begin van de
aflevering worden de Italiaanse soldaten niet meer alleen gezien als ‘bad guys.’ Hierdoor wordt
duidelijk dat oorlog een gecompliceerd verhaal is.

20

Kleine stappen: beleving & betrokkenheid
Ook in de analyse van het onlinespel KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG wordt aan de hand van de
formele kenmerken onderzocht hoe betrokkenheid wordt gecreëerd. Wederom staat de relatie
tussen de toeschouwer en de personages centraal en wordt onderzocht hoe recognition, alignment
en allegiance tot stand komt. Een groot gedeelte van de missie speelt zich af zonder dat de gebruiker
een handeling uit moet voeren. Dit maakt de
missies ook geschikt om te analyseren aan de
hand van de structure of sympathy van Murray
Smith. Echter zijn er ook verschillen die in acht
genomen moeten worden. Er lijkt een
combinatie te zijn tussen narratief en spel. Als
je bijvoorbeeld naar de website van KLEINE
STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG gaat, moet je

voordat je aan de missies kunt beginnen een

Afbeelding 9. Het aanmaken van een paspoort voor aanvang
van de missies.

paspoort aanmaken.74 Hierin moet je naam en leeftijd invullen en je moet één van de twee foto’s in
het paspoort slepen (zie afbeelding 9). De gebruiker ervaart door middel van een avatar het spel.
Hierdoor kan er sprake zijn van een first-person perspectief. Met behulp van de structure of
sympathy kan worden onderzocht of hierdoor ook een andere vorm van betrokkenheid ontstaat.
Wederom is voor een exemplarische analyse gekozen, waarbij de tweede missie centraal. In
deze missie genaamd De vliegende helden wordt je een vliegenier. In het eerste gedeelte van missie
wordt uitleg gegeven over vliegeniers ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In het tweede gedeelte
van de missie stap je zelf het vliegtuig in en wordt verteld wat het inhoudt om vliegenier te zijn.
Vervolgens wordt het vliegtuig beschoten door de vijand en moet je deze afschudden. In het laatste
gedeelte van de missie kom je voor een keuze te staan; gooi je een bom op de vijand ja of nee. In
deze analyse zullen verschillende representatieve voorbeelden worden aangehaald om de
betrokkenheid vast te stellen binnen de verschillende delen van de missie.

Introductie
In het eerste gedeelte van missie wordt duidelijk dat aan het begin van Eerste Wereldoorlog Engelse
vliegtuigen naar Frankrijk komen om te helpen en dat vliegeniers gezien worden als de sterren van
de oorlog. Via een aantal muisklikken maak je kennis met enkele ‘vliegende helden’ en wordt je zelf
ook een vliegenier. Je wordt onderdeel van het spel en er lijkt betrokkenheid te ontstaan.
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Zo wordt in het begin van missie een landhuis getoond van buiten. Vervolgens wordt het
landhuis vanbinnen getoond vanuit een first-person perspectief (zie afbeelding 10). Hierdoor is het
landhuis vanuit de POV van je avatar zichtbaar, waardoor het lijkt alsof je zelf onderdeel bent van de
missie. Deze cameravoering geeft echter geen toegang tot de mentale toestand van de avatar; de
protagonist. Hierdoor blijft alignment met de protagonist uit. De nadruk lijkt hier niet te liggen op
het tot stand komen van sympathie zoals centraal staat in de theorie van Smith. De nadruk lijkt te
liggen op de beleving. De cameravoering wekt namelijk de illusie dat je in het landhuis bent.
De nadruk op beleving wordt voorgezet doordat je op één van de drie foto’s aan de muur
moet klikken (zie afbeelding 11). Je krijgt hierdoor informatie over vliegeniers. Voordat de missie
doorgaat moet je op de knop onder in het scherm klikken met de tekst: “Ik wil ook vliegenier
worden!” Doordat je als gebruiker handelingen uitvoert, wordt je betrokken bij de missie. Dit is
echter niet te vergelijken met de betrokkenheid die Smith beschrijft en gebaseerd is op sympathie.

Afbeelding 10. First-person perspectief van het landhuis.
Het lijkt alsof je in de kamer staat.

Afbeelding 11. POV shot van de schilderijen.

De aanval
In het tweede gedeelte van de missie ontwikkeld het narratief verder. Er wordt namelijk getoond dat
er een bom ontploft en dat de vliegeniers worden aangevallen. Een Duitse zeppelin vliegt over en
deze moet worden neergeschoten. Je stapt samen met de andere vliegenier in het laatste over
gebleven vliegtuig en stijgt op.
Dit deel van de missie begint met een
stukje film waar je als toeschouwer geen invloed
op hebt en ook niet getoond wordt vanuit het
perspectief van je avatar zoals hierboven
beschreven is. In een longshot is namelijk te zien
hoe voor het landhuis de bom ontploft (zie
afbeelding 12) en de hier op volgende shots zijn
gericht op de andere vliegenier in het landhuis

Afbeelding 12. Een longshot om overzicht te krijgen na de
ontploffing.

genaamd Albert. Vervolgens is in een mediumshot de reactie van Albert te zien op de ontploffing (zie
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afbeelding 13). Dit wordt van buiten getoond waardoor het niet wordt gezien uit de POV van de
avatar. Hierop volgen ook weer POV shots van Albert. Buiten is de ravage te zien en de dreiging van
zeppelin. In een close-up wordt de ontzetting van Albert getoond (zie afbeelding 14). Deze
combinatie van close-ups en POV shots kunnen
er aan bijdragen dat je als kijker op één lijn komt
te zitten met Albert. Onder andere door de
gezichtsuitdrukking krijg je toegang tot zijn
mentale toestand. In dit fragment kan dus door
subjective access het niveau van alignment
ontstaan. Tevens is er sprake van allegiance
omdat het landhuis zonder reden

Afbeelding 13. Mediumshot van Albert. Die de ravage
bekijkt.

gebombardeerd wordt. De zeppelin lijkt
hierdoor een moreel verwerpelijke actie uit te
voeren.
Daarna veranderd het
camerastandpunt waardoor er weer spraken is
van een first-person perspectief. Albert wordt
getoond vanuit de POV van de avatar (zie

Afbeelding 14. Close-up van Albert. Hij kijkt ontzet.

afbeelding 15). Hierdoor lijkt het alsof hij je als
toeschouwer direct aanspreekt. Hij zegt namelijk: “Die [zeppelin] moeten we neerschieten! Kom
op!” Vervolgens moet er een handeling worden uitgevoerd waardoor je als gebruiker weer
onderdeel wordt van de missie. Je moet met de muis klikken op de voorste stoel van het vliegtuig
dat wordt getoond, zodat je ook plaats neemt in het vliegtuig (zie afbeelding 16). Doordat je als
gebruiker direct wordt aangesproken en een handeling uit moet voeren, wordt je betrokken bij het
verhaal. Dit is een andere vorm van betrokkenheid omdat je bijvoorbeeld geen toegang krijgt tot de
mentale toestand van de personages door de cinematografie.

Afbeelding 15. Albert wordt in een First-person perspectief
getoond.

Afbeelding 26. Met de muis moet je op voorste stoel klikken,
omdat het narratief anders niet door gaat.
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Om het vliegtuig op te laten stijgen moet er ook een handeling worden uitgevoerd door de
gebruiker. In een longshot wordt het vliegtuig van de zijkant getoond en met de muis moet de
gebruiker op acht pictogrammen klikken. Bij iedere klik verschijnt er informatie in tekstballonnetjes.
Als je bijvoorbeeld op de bom klikt verschijnt er in de tekstballon van jouw avatar: “Vliegeniers
gooien toch met stenen en ankers naar elkaar?” Met als reactie van Albers: “Nee hoor, ha-ha! Dat
deden we alleen aan het begin van de oorlog.” Pas als alle acht de pictogrammen zijn aangeklikt kan
het vliegtuig opstijgen. Door het ontbreken van bijvoorbeeld het first-person perspectief en het
gebrek aan subjective access lijkt betrokkenheid tot de personages uit te blijven. De informatie die
verschijnt in de tekstballonnetjes geeft wel context, waardoor er begrip kan ontstaan voor de
vliegeniers van de Eerste Wereldoorlog. Hierdoor kom je als toeschouwer dichter bij het niveau van
allegiance.

In de lucht
In dit gedeelte van de missie ervaar je als
gebruiker wat het inhoudt om een vliegenier te
zijn en welke gevaren hier allemaal bij komen
kijken. Je vliegt namelijk hoog in de lucht als het
vliegtuig wordt beschoten door een Duits
vliegtuig, de Rode Baron. Als gebruiker van het
spel moet je dit vliegtuig proberen af te
schudden. Tijdens deze manoeuvre valt Albert uit

Afbeelding 17. Medium close-up van het vliegtuig. De
avatar wordt voor het eerst getoond.

het vliegtuig en sta je alleen voor de keuze om de
zeppelin te bombarderen.
Ook dit gedeelte van missie begint met
een filmisch aspect. Het narratief wordt
verduidelijkt aan de hand van een medium closeup waarin het vliegtuig van voor wordt getoond.

Afbeelding 18. Extreemlongshot van boven. Hierdoor kan
goed informatie worden verschaft.

Jouw avatar en Albert zijn opzoek naar de
zeppelin. Omdat de avatar pas voor het eerst

getoond wordt, treedt er recognition op (zie afbeelding 17).
Vervolgens gaat het beeld over in een extreemlongshot van boven en gaat de missie weer
over in een spelelement (zie afbeelding 18). Er moet op objecten die zich ook in de lucht bevinden
geklikt worden. Zonder het klikken van de muis blijft het beeld zich herhalen. Er komen
tekstballonnetjes in beeld die informatie geven over de voorwerpen. Deze ballonnetjes worden zo
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gepresenteerd dat het lijkt alsof Albert deze informatie geeft. Hierdoor krijg je tijdens het spel ook
informatie over de Eerste Wereldoorlog.
Na dit spelelement gaat de missie weer over in het narratief. De Rode Baron en de avatar en
Albert worden onder vuur genomen. Albert raakt gewond en kan het vliegtuig niet meer besturen.
Er wordt getoond hoe je avatar en Albert van plaats verwissel vanuit een shot van boven. Albert
roept: “Vlucht voor de rode smeerlap! Snel! Daar komt hij weer! We moeten hem afschudden.”
Hierna wordt het vliegtuig van voren getoond en wordt er ingezoomd op de avatar (zie afbeelding
19). Doormiddel van een dissolve gaat de missie weer over in een first-person perspectief (zie
afbeelding 20). Als gebruiken moet je de stuurknuppel naar links en naar rechts slepen. Het volgende
shot is vanuit de POV van de avatar en het vliegtuig draait over de kop. De cinematografie en de
handelingen suggereren dat de gebruiker deze saltobeweging heeft veroorzaakt. Hierdoor wordt het
mogelijk om je als toeschouwer te verplaatsen in de situatie van het spel. Waardoor betrokkenheid
gecreëerd wordt. In dit gedeelte gaan verhaalelementen en spelelementen in elkaar over. Ze lijken

Afbeelding 20. First-person perspectief.

Afbeelding 19. Close-up die aam de hand van dissolve
overgaat in afbeelding 20.

elkaar te versterken waardoor alignment en beleving elkaar aanvullen om betrokkenheid tot stand
te brengen.

De bom
In het laatste gedeelte van de missie moet je als je gebruiker een moeilijke keuze maken. Vanuit een
extreemlongshot van boven worden de zeppelin en het vliegtuig getoond en vervolgens verschijnt
de vraag “Moet ik de zeppelin aanvallen?” op je scherm. In iedere hoek verschijnt nog een
tekstballon (zie afbeelding 21). Deze tekstballonnen respresenteren je geweten en gedachten. In één
van de ballonnen staat bijvoorbeeld: “Natuurlijk! Zo’n kans krijg je nooit meer!” Terwijl in een
andere ballon staat: “Maar als het donker wordt, kom ik nooit meer thuis…” Vervolgens moet je
onder in je beeld scherm klikken op ja of nee. Door het ontbreken van bijvoorbeeld een close-up
kom je als toeschouwer en gebruiker niet op één lijn te zitten met de personages. Dit is wellicht niet
de bedoeling van de missie omdat de jonge gebruiker hier zelf een beslissing moet nemen om
bijvoorbeeld bewustzijn te creëren over de Eerste Wereldoorlog.
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Als je er voor kiest om de zeppelin aan te vallen krijg je drie kansen om een bom boven op
de zeppelin te gooien en moet je deze handeling uitvoeren.75 Dit spelelement wordt vanuit boven
getoond waardoor er geen spraken is van een first-person perspectief. Daarnaast is er ook geen
sprake van alignment omdat de cameravoering geen toegang geeft tot de mentale toestand van de
avatar. Het lijkt eerder te gaan om de eigen beslissing en de beleving die hierbij aansluit. Als je een
bom laat vallen wordt het vallen van de bom in een close-up getoond en de ontploffing die hier op
volgt ook.76 Hierdoor ligt de nadruk niet op de betrokkenheid met het personage, maar ligt de
nadruk op de actie en de ontploffing. Wederom is er geen sprake van alignment.
Vervolgens wordt vanaf een zijaanzicht getoond hoe de zeppelin afbrand, terwijl het
vliegtuig onbeschadigd verder vliegt. Door deze actie ben je ook een vliegende held. De muur met de
drie foto’s is weer een beeld en er verschijnt een vierde lijstje met daarin de foto van jouw avatar.
Echter, verschijnt in het laatste longshot nog een tekstbalk onderin waar in staat: “Maar niet voor de
vijand, daar zijn veel slachtoffers." Hierdoor komt een morele kwestie aan bod. Duidelijk is
geworden dat betrokkenheid in deze interactieve comic op een andere manier tot stand komt dan in
de docudrama. De nadruk lijkt namelijk te liggen op het ervaren en beleven van het verhaal en de
gebeurtenis.

Afbeelding 21. Het beeld dat getoond wordt als de gebruiker moet kiezen.

75

Als je er voor kiest om de zeppelin niet aan te vallen, is de missie afgelopen. Je kiest ervoor om naar huis te
gaan en je komt niet in de galerij voor de vliegende helden. Hierdoor zal de zeppelin doorgaan met
bombarderen.
76
Als je niet op één van de cirkels gooit, stuitert de bom van de zeppelin en ontploft op de grond. Als je alle
drie de bommen mist, is het spel afgelopen en kom je niet in de galerij voor de vliegende helden. Hierdoor zal
de zeppelin doorgaan met bombarderen.
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Conclusie: transmedia betrokkenheid
In dit onderzoek staat non-fictie transmedia centraal. Aan de hand van de casus KLEINE HANDEN EN
KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG, bestaande uit een serie en interactieve comic, kan er gekeken

worden hoe betrokkenheid wordt gecreëerd binnen een transmedia praktijk. In het eerste
onderdeel van dit onderzoek is er gekeken naar de definitie van transmedia. Hieruit bleek dat de
term transmedia wordt gebruikt bij zowel fictie en non-fictie. Daarnaast wordt de term ook in relatie
gebracht met educatie. Hierdoor zijn er veel verschillende extensies van transmedia ontstaan zoals,
transmedia storytelling, transmedia documentaire en transmedia learning. De casus KLEINE HANDEN &
KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG bevat verschillende kenmerken van de van verschillende
interpretaties van transmedia en kan daarom gedefinieerd worden als transmedia praktijk. KLEINE
HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG bevatten samen het verhaal van de Eerste Wereldoorlog.

Hierbij geven de serie en de interactieve comic een andere ervaring van het verhaal en kunnen zij
niet gezien worden als twee losstaande media-uitingen.
Vervolgens is er onderzocht hoe binnen deze transmedia praktijk betrokkenheid wordt
gecreëerd aan de hand van structure of sympathy van Murray Smith. Door middel van formele
kenmerken is eerst onderzocht hoe in KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG recognition, allignment en
allegiance tot stand komt. Uit de analyse kwam naar voren dat er voornamelijk betrokkenheid
gecreëerd wordt door allignment met Tobias. De aflevering kan gezien worden als zijn persoonlijke
verhaal, waarin de morele oriëntatie van Tobias en de toeschouwer verschuift. De Italiaanse
soldaten worden namelijk als ‘bad guys’ gepresenteerd, maar aan het einde van de aflevering wordt
dit genuanceerd. Omdat de aflevering gefocaliseerd wordt vanuit Tobias en zijn morele orientatie
van de Italianen veranderd, veranderd de morele orientatie van de toeschouwer ook.
Daarnaast is er ook gekeken naar de interactieve comic KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG.
Hierbij doet zich een combinatie van spel en narratief voor. De narratieve stukken worden gebruikt
om het spel in een context te plaatsen. Dit sluit aan bij de theorie van Janet Murray; de relatie
tussen spel en narratief kan als een gradatie gezien worden .77 Uit de analyse is naar voren gekomen
dat betrokkenheid niet alleen gecreëerd wordt door middel van recognition, allignment en
allegiance, maar ook door middel van agency en interactiviteit.78 Hierdoor ligt in het spel de nadruk
op beleving in plaats van sympathische gevoelens, zoals in bij de televisieserie KLEINE HANDEN IN EEN
GROTE OORLOG.

Door de structure of sympathy zowel toe te passen op KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG als
KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG is het mogelijk geweest om te onderzoeken hoe betrokkenheid tot
77
78
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stand komt binnen de volledige transmedia praktijk. Zoals Elizabeth Evans aangeeft vloeien vormen
van betrokkenheid binnen transmedia producties in elkaar over.79 Zo worden in de interactieve
comic de niveaus van recognition, allignment en allegiance ook bereikt. Echter, voegt KLEINE STAPPEN
IN EEN GROTE OORLOG ook iets nieuws toe. Door agency en interactie wordt er gestreefd naar beleving.

Dit maakt het mogelijk om binnen de interactieve comic veel zwaardere thema’s aan te snijden. . De
gebruiker moet beslissingen maken over leven en dood. Dit geeft goed aan waarom de casus een
transmedia fenomeen is; beide media-uitingen geven een toevoeging aan het verhaal in dit
educatieve programma.80
Door gebruik te maken van een narratieve-analyse aan de hand van formele kenmerken was
het mogelijk om de betrokkenheid met narratief binnen de verschillende media-uitingen naast
elkaar te zetten. Hierdoor is duidelijk geworden dat binnen één transmedia praktijk meerdere
vormen van betrokkenheid tot stand kunnen komen. Deze betrokkenheid wordt namelijk gecreëerd
aan de hand van sympathie en beleving. Met behulp van de structure of sympathy is aangetoond dat
binnen KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG beleving ook een belangrijke rol speelt. Uit de analyse van
KLEINE HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG is echter ook gebleken dat spelelementen een
belangrijke rol spelen in de interactieve comic in tegenstelling tot de serie bestemd voor televisie.

In vervolgonderzoek kan wellicht de nadruk worden gelegd op de betrokkenheid die door middel
van spelelementen tot stand. In plaats van de focus te leggen op het narratief en de analyse hiervan.
Ook is naar voren gekomen dat transmedia nieuwe mogelijkheden biedt voor educatie. Door KLEINE
HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG te onderzoek in relatie tot kennisoverdracht kunnen er

nieuwe inzichten ontstaan over transmedia praktijken. Tevens is het interessant om deze
geschiedeniscasus te onderzoeken in relatie tot het cultureel geheugen. Berber Hagedoorn stelt dat
nieuwe participatievormen nieuwe toegangswegen tot het verleden creëren, waardoor televisie
fungeert als geheugenpraktijk.81 Het geheugen wordt meer toegankelijk door de hybride staat
waarin televisie tegenwoordig verkeert wat gekenmerkt wordt door multi-platforms.82 Aan de hand
van KLEINE HANDEN & KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG kan ook onderzocht worden wat een nonfictie transmedia praktijk kan betekenen voor het cultureel geheugen. Onderzoek naar de
mogelijkheden van transmedia praktijken staat nog in zijn kinderschoenen. Deze scriptie levert een
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bijdrage aan het onderzoek naar de mogelijkheden van non-fictie transmedia. Door betrokkenheid
centraal te stellen is het mogelijk om de toepassingen van transmedia praktijken uit te breiden.
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Bijlage 1
Schematische weergave aflevering 3 van KLEINE HANDEN IN EEN GROTE OORLOG

Scene Tijd

Mise-en-scene

Cinematografie

Geluid

Narratologie

1

0:391:01

Tobias en zijn
ezel staan op een
soort veldje.

Close-ups van de
ezel en Tobias.

Tobias staat klaar
met ezel om de
bergen in te gaan.
De ezel is bepakt
met eten en
drinkwater voor de
mannen in de
bergen.

2

1:011:14

Omgeving blijft
hetzelfe. Tobias
kijkt verschrikt.

POV shots vanuit
Tobias. Italianen
komen op hem
aflopen.

3

1:141:44

Italianen
bereiken de ezel.
Vervolgens gaat
het over in
animatie; een
wereldkaart.
Archiefmateriaal.

Er wordt ingezoomd
op de wereldkaart.

Rustige muziek.
Daarnaast een
voice-over die de
gedachten van
Tobias weergeeft.
Deze is in het
Nederlands.
Tobias praat ook
tegen zijn Ezel.
Dit is in het Duits.
Zelfde rustige
muziek die
langzaam
dreigender
wordt.
Een tweede
voice-over van
een verteller.

4

1:441:49

Statisch beeld
waarop wordt
ingezoomd.

Dreigende/
spannende nondiegetische
muziek.

5

1:493:13

De situatie van
Tobias en zijn
ezel met de
Italianen wordt
geanimeerd
weergeven
Tobias, de ezel en
de Italianen
bevinden zich
nog steeds op

Verschillende
medium close-ups.
POV vanuit de
Italianen wordt

Gesprek tussen
Tobias en de
Italiaanse
soldaten. Muziek
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Italiaanse soldaten
komen op Tobias
afgelopen.

Uitleg over de
relatie tussen
Oostenrijk en Italië
tijdens de Eerste
Wereldoorlog aan
de hand van
animatie en
archiefbeeld. (De
Italiaanse koning
wil gedeeltes van
Oostenrijk inpikken
terwijl alle
Oostenrijke
soldaten aan het
vechten in het
oosten tegen de
Russen en
Serviers).

De soldaten willen
dat Tobias hun gids
wordt voor de
bergen. Tobias wil

dezelfde plek en
in dezelfde
setting.

vanaf boven
gefilmd. (Hierdoor
lijkt Tobias nog
kleiner)

wordt dreigender
op het einde.

Hoge muziek die
de twijfel van
Tobias benadrukt.
Voice-over geeft
gedachten van
Tobias weer: ‘wat
moet ik doen?’
Voice-over van
verteller

6

3:133:20

Tobias kijkt
bedenkelijk.

Medium close-up
van Tobias vanuit
POV van Italiaanse
soldaat.

7

3:203:56

De berg wordt
weer geanimeerd
weergeven.
Hierop volgt
archiefmateriaal
van soldaten.
Daarna weer een
geanimeerde
wereldkaart.
Archiefmateriaal
van leger. (Wat
de voice-over
verteld wordt
getoond met
beelden)

Wisseling tussen
animatie en
archiefmateriaal.

8

3:563:59

Medium close up.

9

3:594:01

10

4:015:10

11

5:10-

Tobias loopt in de
bergen samen
met de soldaten.
Hij kijkt
verdrietig.
Animatie van
verwoesting van
dorpen.
Tobias en de
soldaten kijken
vanuit de berg
neer op het dal.
Archiefmateriaal
geeft het dal
weer. Ze lopen
verder de berg
op. Het beeld
veranderd naar
zwart wit aan het
einde van het
shot.
Het vorige shot

in eerste instantie
niet omdat hij geen
landverrader is. De
soldaten bedreigen
hem met een mes.
De soldaten willen
naar de Col Di
Lana, maar hier
bevinden de
landgenoten van
Tobias zich.
Uitleg over de
situatie in
Oostenrijk: De Col
di Lana is van
belang voor de
Italianen zodat dan
de rest veroverd
kan worden. De
Italianen hebben
een groot leger,
terwijl de
Oostenrijkse
soldaten allemaal
tegen de Russen
aan het vechten
zijn. Oostenrijk lijkt
hierdoor kansloos.

Melodramatische
muziek.

Inzoomen

Zelfde
melodramatische
muziek
Het is zo gefilmd dat Italianen lachten
de soldaten en
en vertellen trots.
Tobias naar het dal
Voice-over van
kijken waardoor het Tobias die zich
lijkt alsof de beelden zorgen maakt
het archiefmateriaal over zijn dorp en
op dat moment
familie. Je hoort
bezig zijn.
ontploffende
bommen en nondiegetische
muziek.

Archiefmateriaal.
34

Voice-over

Terwijl de Italianen
trots zijn op hun
overwinningen en
het vernietigen van
de dorpen is Tobias
alleen verdrietig.

Uitleg: de Italianen

5:31

vloeit over in
archiefmateriaal.
Soldaten lopen
de bergen op.
Daarna
archiefmateriaal
van de alpen.

Zwart-wit.

verteller.

12

5:315:35

Camera van links
naar rechts.

Voice-over
verteller gaat
daar.

13

5:357:17

Geanimeerde
weergave van
Tobias en de
soldaten.
(Stilstaande
maquette)
Nog steeds
dezelfde
omgeving. Ze
bevinden zich
nog steeds in de
bergen.

Geen opvallende
cameravoering.

Voice-over van
Tobias en gesprek
tussen de
Italianen. Nondiegetische
muziek;
spannende
muziek.

14

7:177:54

Bergomgeving.
Dit gaat over in
archiefmateriaal.

Overgang naar
archiefmateriaal.

Voice-over
verteller.
Dramatische
muziek is er
ondergezet.

35

zijn optimistisch en
denken Wenen
snel te kunnen
bereiken. Ze zien
echter de Alpen
over het hoofd. De
Alpen zijn hoog en
worden verdedigd
door ‘gewone’
mensen.

Voice-over: Tobias
zou zijn land nooit
verraden. Zijn
broer en vader
zitten al 4 weken
op de Col Di Lana
om te Italianen
tegen te houden.
Verhaal: Tobias
heeft zich verstopt
voor de Italianen,
maar de Italianen
dreigen zijn ezel te
vermoorden.
Hierdoor moet
Tobias toch bij de
Italianen blijven en
hun de weg wijzen.
Voice-over: “Nooit
zal ik mijn
kameraden in de
steek laten. Wat de
Italianen ook
deden.”
Uitleg: De
Oostenrijkers
trekkers zelf de
bergen in om hun
land te
beschermen. Ze
kennen de berg op
hun duimpje.
Zonder gids ben je
verloren in de
bergen.

15

7:548:39

Ze lopen nog
Vooral
steeds door de
mediumshots.
bergen. Het beeld
is mistig.

Dreigende muziek
met daarover de
voice-over van
Tobias. Er klinken
schoten.

16

8:398:42

Archiefmateriaal
van iemand die in
de bergen staat
en schiet met een
jachtgeweer.

Zelfde muziek

17

8:429:03

Tobias en de
Italianen liggen
op de grond in de
bergen.

18

9:039:06

19

9:069:11

20

9:119:16

Weer
Archiefmateriaal.
archiefbeeld van
de schutter.
Italianen die zich Medium shots
verstoppen in de
bergen. Het beeld
is grijzig.
Tobias ligt in de
Close-up van Tobias.
bergen. Hij kijkt
verwonderlijk.

21

9:169:48

Zwart-wit beeld.
Gevechten in de
bergen.

Archiefmateriaal.

22

9:489:54

Animatie. Licht
ingezoomd.

Voice-over
verteller

23

9:5410:23

Geanimeerde
weergave van
Italiaanse
soldaten en
Tobias in de
bergen.
Italianen op de
berg.

Non-diegetische
muziek; treurige
muziek.

De Italianen
hebben het koud.

24

10:23- Italianen en
10:40 Tobias in de
bergen. De

Afwisseling met
archiefmateriaal.
Lijkt wederom alsof
ze kijken naar het
archiefmateriaal.
Medium shots (niks
opvallends).

Voice-over
Tobias. Muziek
gaat door.

Tobias heeft de
Italianen over het
zwaarste pad

Zo gefilmd dat het
lijkt alsof dit
archiefbeeld de
schutter is die de
Italianen onder vuur
neemt.

36

Ze lopen door de
bergen als ze in
een keer
beschoten worden.
(Tobias vraagt zich
af hoe hij zijn
familie kan
waarschuwen).

Eerst dreigende
muziek die
daarna lichter
wordt.

De beschieting
stopt, maar de
Italianen zijn Fabio
kwijt. Ze roepen
Fabio.

Gesprek tussen
de Italianen.

Ze ruziën over
Fabio.

Muziek
veranderd; lagere
tonen hierdoor
meer spanning.
Voice-over
Tobias.
Voice-over Tobias
gaat over in
voice-over
verteller.

Tobias bedenkt
een manier om
een gevecht te
voorkomen.

Uitleg: Vechten in
de bergen wordt
bemoeilijkt door
de natuur. De
temperatuur daalt.
“Vaak ligt er wel 10
meter sneeuw en
daalt de
temperatuur tot 20
graden onder nul.”

25

26

Italianen hebben
het zwaar.
10:40- Zwart-wit.
11:25 Beelden van
gevechten in de
bergen. Col di
Lana wordt
geanimeerd
weergegeven.
Deze kleurt rood
(bloedberg).
11:25- Omgeving is de
12:08 berg. Nog steeds
mistig.

Archiefmateriaal en
animatie.

Voice-over
verteller en
treurige muziek.
De veranderd
naar heldhaftige
muziek naar
treurige muziek

Verschillende shots
van Tobias die
omhoog kijkt naar
de bergen (alsof hij
weet wat gaat
komen)

Dreigende muziek
en verschillende
gesprekken.

Vallende stenen
en begin van
voice-over van
verteller.
Voice-over
verteller. Rustige
muziek.

27

12:08- Geanimeerde
12:14 weergave van de
lawine.

Longshot en
schuddende camera

28

12:14- Zwart-wit beeld
12:47 van lawines

Archiefmateriaal.

29

12:47- Geanimeerde
12:57 weergave van de
lawine. Beeld
wordt zwart
12:57- Tobias ligt op de
13:11 grond. Hij wordt
wakker

Animatie.

Vallende stenen

Van wit beeld gaat
het naar een
draaiende close-up.

Doordringende
muziek.

30

31

13:11- Overal liggen
Handheld camera.
15:04 rotsblokken en de Medium close-up
soldaten liggen
van Poala.
verspreid op de
grond. Aan het
gezicht van Paola
is wanhoop en
37

Treurige muziek.
Op het einde
voice-over van
Tobias.

geleid zodat ze
uitgeput raken.
Uitleg: ondanks de
barre
omstandigheden
moeten de
soldaten door
vechten. Bijnaam
Col di Lana is de
bloedberg.
De Italianen raken
geïrriteerd omdat
ze de Oostenrijkers
niet kunnen
vinden. Poalo
wordt boos op
Tobias en de
Italianen krijgen
een
woordenwisseling.
(Door het geluid
ontstaat een
lawine).

Uitleg: Meeste
doden vallen door
lawines. “Tijdens
de bergoorlog
komen zo’n 60.000
soldaten door
lawines om het
leven.”

De lawine heeft de
soldaten en Tobias
geraakt. Tobias
komt langzaam bij.
Commandant
Lorenzo is gewond
geraakt aan zijn
benen en kan niet
meer verder. Ze
moeten zonder
hem verder. Voice-

angst af te lezen.
En boosheid.
Beeld gaat over in
zwart-wit aan het
einde.

32

15:04- Zwart-wit beeld.
15:25 Soldaten die
proberen te
overleven op de
bergen.

Archiefbeeld

Voice-over van de
verteller. Muziek
is zelfde muziek
als intro van de
serie.

33

15:25- De grotten en
15:52 schuilplaatsen
worden
geanimeerd
weergegeven.

Animatie

Voice-over gaat
door.

34

15:52- Tobias en de
16:50 soldaten lopen
nog steeds door
de bergen. Ze
zuchten en
kreunen. Ze zijn
uitgeput. Ze gaan
een grot in.

Dissolve naar dit
shot. Archiefbeeld
van de berg. Zo
gefilmd dat het lijkt
alsof Tobias dit ziet
(POV).

Als de soldaten
spullen
neerleggen wordt
spannende
muziek in gestart.

35

16:50- Tobias en de
17:19 soldaten lopen
door een donkere
grot/tunnel.
Animatie van
tunnel en wat de
voice-over
vertelt.

Animatie beweegt
niet. De camera
beweegt alleen en
gaat daarna naar
zwart.

Voice-over van
verteller. Hamer
en beitel / graaf
geluiden.

36

17:19- Donkere tunnel.
17:59 Alleen licht van
de lamp die
Tobias vast heeft.

Alleen Tobias in
beeld. POV vanuit
Tobias.

Voice-over van
Tobias. Daarna
voice-over
verteller

38

over van Tobias
geeft aan dat
Lorenzo niet alleen
de berg af kan. Hij
vriest dood of
komt om van de
honger.
Uitleg: soldaten
zoeken beschutting
in zelf gemaakte
grotten. Er worden
zelf
voorraadkamers
aangelegd.
Er wordt een heel
gangenstelsel
gebouwd door de
Oostenrijkers. Ze
vestigen zich in de
berg waardoor ze
moeilijk te
verjagen zijn. “De
Italianen moeten
met een goed plan
komen.”
De groep komt
aangelopen en legt
hun spullen neer.
Een van de
Italianen pakt iets
(dynamiet) uit zijn
tas en ze lopen een
grot in. Tobias kijkt
hiervoor nog naar
de bergen.
Uitleg: Dwars door
de berg graven de
Italianen een
tunnel. De
Oostenrijkers
graven hieronder
een tunnel. Dit
doen ze door naar
de klop geluiden te
luisteren.
Ze lopen door de
donkere gang. Aan
het einde van de
gang stoppen de
Italianen dynamiet
tussen de stenen.

37

17:59- Ze komen uit de
18:20 tunnel. Lichte
omgeving.

Worden van onder
gefilmd (kikker
perspectief).

38

18:20- Animatie van Col
18:23 di Lana

Dissolve naar
statisch beeld.

39

18:23- Berg omgeving.
19:15

Close-ups van het
aangestoken lont.
Close-up Tobias en
dan shot van de
grot. Vervolgens nog
een close-up van
Tobias en dan shot
van de ontploffing.

Treurige saxofoon
muziek. Voiceover van Tobias:
“Ik mocht dit niet
laten gebeuren.”

40

19:15- Geanimeerde
19:42 weergave van de
ontploffing van
de Col di Lana.
Ontploffingen
getoond door
archiefbeeld.

Rook van
ontploffing zorgt
voor overgang.
Animatie +
archiefbeeld.

Voice-over van de
verteller.
Heldhaftige
muziek.

41

19:42- Animatie. Tobias
19:52 zit op de berg en
de Italiaan hangt
over de afgrond.

Animatie zelf
beweegt niet. Alleen
de camera beweegt.

Voice-over Tobias

39

Dreigende muziek
Start voice-over
van de verteller.
“Wanneer het
hakken en boren
ophoudt, wordt
het voor de
soldaten pas echt
gevaarlijk.”
Voice-over van de
verteller.

Uit de voice-over
van Tobias wordt
duidelijk dat hij
niet weet wat
gaande is. De
voice-over van de
verteller legt uit
wat de staven zijn.
Tobias denkt
meteen aan zijn
familie.
De soldaten en
Tobias komen uit
de tunnel. De
Italianen willen de
hele berg
opblazen.

“Want dat
betekent dat de
ontploffing ieder
moment kan
plaatsvinden.”
De soldaten en
Tobias lopen
verder over de
berg met een lont.
Ze gaan zitten en
steken het lont
aan. Tobias
probeert dit nog te
voorkomen. De
grot en de berg
ontploft.
Voice-over: De
bloedberg wordt
met 5000 kilo
dynamiet
opgeblazen. De
meeste
Oostenrijkers zijn
op tijd in veiligheid
gebracht.
Door de
ontploffing is er
een rotsblok op de
Italianen gekomen.
Poala hangt aan de
berg, maar zit nog

42

19:52- Live action van de
20:29 net getoonde
animatie. Tobias
en Poala zijn
bang en roepen
om hulp.

Verschillende
camera
standpunten.

Spannende nondiegetische
muziek. Muziek
werkt op naar
hoogte punt.

43

20:29- Geanimeerde
20:33 weergave van
vorige shots

Statische animatie.
De camera begint
als medium shot van
alleen Tobias en
zoomt uit naar de
volledige berg.

Schreeuw van de
Italiaan.

44

20:33- Tobias ligt in het
20:48. gras. Hij kijkt
geschrokken
verdrietig. Beeld
gaat naar zwartwit.
20:48- Zwart-wit beeld.
21:08 Gewonden
soldaten en
puinhopen.

Close-ups van
Tobias. Springt
tussen verschillende
camerastandpunten
 verwarring
aangeven.
archiefbeeld

Dramatische/
tragische muziek.

46

21:08- Onder aan de
22:07 berg.
Commandant
Lorenzo is
gewond.

Medium shots.

Voice-over
Tobias.

47

22:07- Verwijzing naar
22: 29 online spel en
aftiteling.

45

40

Voice-over
verteller.

vast aan Tobias.
Tobias en Poala
zijn de enige twee
overlevenden en
zitten met een
touw aan elkaar
vast. Poala bungelt
boven de afgrond,
terwijl Tobias op
de berg zit en niet
naar beneden
probeert te glijden.
Tobias wil de Poala
helpen, maar Poala
besluit het touw
door te snijden
zodat Tobias blijft
leven. (Je ziet de
val niet)
Poalo valt van de
berg, maar dit
wordt niet getoond
in het beeld. Je ziet
alleen het
afgesneden touw
in de animatie.
Tobias ligt op de
grond en trekt het
afgesneden touw
naar zich toe. Hij
probeert op de
staan.
Voice-over: Het
lukt niet om de
Oostenrijkers te
verslaan. Het front
zit vast. De
winnaar is de berg.
Tobias, de ezel en
Lorenzo gaan naar
huis. Tobias helpt
Lorenzo omdat op
de berg alleen
maar mensen zijn
die elkaar moeten
helpen om te
overleven.

Bijlage 2
Schematische weergave van de tweede missie van KLEINE STAPPEN IN EEN GROTE OORLOG.

1

2

3

4

Cameravoering/
mise-en-scene
Je ziet een
landkaart waarop
wordt uitgebeeld
dat Engelse
vliegtuigen de
Fransen komen
helpen- Getekend.
Beeld is statisch.
Vliegtuig op de
voorgrond en op
de achtergrond
een soort
landhuis.
Statisch beeld
Je bent in het
landhuis en
ontmoet een
soldaat (POV). Er
wordt pan
gemaakt naar de
foto’s.
Soldaat staat naast
de schilderijtjes
die aan de muur
hangen van het
landhuis.
Statisch beeld.

5

6

Zwart beeld. Witte
letters. Missie 2:
de vliegende
helden
Weer shot van
vliegtuig met
landhuis op de
achtergrond. Zo
goed als statisch
beeld.

Handeling

Geluid

Narratief

-

Dreigende muziek.

“Aan het begin van de
Eerste Wereldoorlog
komen Engelse
vliegtuigen naar Frankrijk
om te helpen.”

-

Zelfde dreigende
muziek.

“Al snel worden de
vliegeniers de sterren van
de oorlog!”

-

Zelfde dreigende
muziek die zachter
wordt.

Tekstballon: “De
allerbeste noemen we
“vliegende helden” en
die hangen in deze
galerij.”

Als je met de muis
over de foto’s gaat
verschijnen er
vraagtekens. Je
kunt klikken op de
schilderijtjes en
krijgt dan
informatie over
deze persoon.
Vervolgens moet je
klikken op “Ik wil
ook vliegenier
worden!”
-

-

SPELELMENT: je kunt
klikken op drie foto’s van
vliegende helden. Je
moet er op één klikken.
Voorbeeld: “De Canadees
Billy Bishop werd ook wel
de ‘eenzame havik’
genoemd. Hij had
scherpe ogen en vloog
vaak in zijn eentje boven
het front.”

-

-

-

Diegetisch: Geluid van
ontploffingen en sirene

Ontploffing

41

7
8

8

9

10

11

12

13

14

15

Dan ontploft er
een bom en
vliegtuig vliegt de
lucht in.
Close-up van ruit
die kapot gaat.
Longshot van
grasveld en
landhuis. Er is een
brandje en een
gewonde
vliegenier te zien
Mediumshot van
soldaat die uit het
raam kijkt. Wordt
ingezoomd. Kijkt
verschrikt.
Mediumclose-up
van soldaat van
achter zodat de
toeschouwer ziet
wat er buiten is.
Beeld wordt
donkerder want er
valt schaduw over
de soldaat.
Close-up van de
soldaat. Donker
beeld. Verschrikt
gezicht.
Longshot van
zeppelin die boven
het landgoed
zweeft. Beeld is
niet statisch,
zeppelin beweegt
klein beetje.
Mediumclose-up
van soldaat van
achter. Hij draait
zich om.

-

Diegetisch geluid + lage
treurige muziek
Non-diegetisch: Lagere
treurige muziek

Ontploffing

-

Zelfde muziek

Gevolgen van ontploffing

-

Muziek wordt
dreigender.

-

Dreigende muziek

[Soldaat ziet zeppelin]

-

Zelfde muziek

Dreiging van zappelin
Tekstballon: “Een Duitse
zeppelin!”

-

Zelfde muziek

Tekstballon soldaat: “Die
moeten we neerschieten!
Kom op!  praat direct
tegen de
kijker/gebruiker.

Mediumclose-up
van voeten van
soldaat die in
deuropening staat.
Soldaat rent naar
het vliegtuig.

-

Idem

-

Minder dreigende
muziek

Longshot van de
soldaat die achter

-

Muziek neemt af.

-

42

Gevolgen van ontploffing

Tekstballon soldaat: “Één
vliegtuig is nog heel!
Vlug!”

16

in het vliegtuig
klimt. Vanuit
vogelperspectief,
beweegt iets
omhoog.
Shot lijkt bijna niet
te veranderen.
Mediumshot van
vliegtuig.

-

-

17

18

19

Je moet je
met je
muis op de
sjaal en
muts
klikken
zodat je
deze
‘aantrekt’.
Klikt op de
voorste
zitplaats.

Het vliegtuig rijdt
over gras met de
soldaat en jouw
avatar er in. Klaar
om op te stijgen.
Onderin het
scherm staan acht
voorwerpen
afgebeeld met
vraagteken.

Je moet op alle
acht de
voorwerpen
klikken. Iedere
keer als je klikt,
stijgt het vliegtuig
een beetje meer
op.

Mediumclose-up
van het vliegtuig
dat van voren is te
zien.
Longshot van
boven. Vliegt over
weide en over het
front dat verwoest
is.

-

Geen muziek. Alleen
een ping als je op het
juiste item klikt.

Tekstballon: “Ik vlieg! Jij
zit voorin op de uitkijk.”
Tweede tekstballon na de
eerste handeling: “Goed,
nu kun je voorin gaan
zitten.”

Vliegtuigmotogeluiden

Bij iedere klik verschijnen
er tekstballonnen.
Bijvoorbeeld als je klikt
op de boterham: Jij: “Wat
doet dat brood hier?”
Soldaat: “Dat is mijn
lunch! Daar blijf je vanaf.

Motorgeluiden

Motorgeluiden.

Je moet met je
muis klikken op
twee ballonnen die
je tegenkomt.

Bijvoorbeeld als je klikt
op de parachute:
Jij: Waar zijn onze
parachutes?
Soldaat: Die krijgen we
niet, want we mogen niet
vluchten.
Tekstballon soldaat:
“Waar is die zeppelin? Zie
je de zeppelin al
Jaccomijn?”
Tekstballon: “Zo ver kan
die toch niet zijn?”
Als je klikt op ballon 1:
“Nee, dat is ‘m niet. In
die ballon zitten soldaten
om de vijand in de gaten
te houden.”

Geluiden van bommen
43

Als je klikt op ballon 2:
“Nee, dat is geen
zeppelin. Dat is een

en schieten.

Je moet op het
rode vliegtuig
klikken met de
muis (verschijnt
ook vraagteken als
je er over heen
gaat met muis).

20

21

22

23

24

Tekstballon: Daar is het
front. Daar is alles
verwoest.
Tekstballon: De Duitsers
schieten op ons!”

Mediumclose-up
van vliegtuig dat
van voren is te
zien. Op de
achtergrond zie je
de Rode Baron.

-

Longshot van de
Rode Baron van de
zijkant. Lijkt POV
vanuit jezelf, want
als de Rode Baron
voorbij vliegt zie je
eigen vliegtuig.
Mediumshot van
de soldaat. Hij
heeft een wond in
zijn arm

-

Van mediumshot
naar longshot.

-

idem

-

Idem + schietgeluiden

Rode Baron vliegt
nog door beeld.
Mediumshot van
het vliegtuig.

ballon aan ijzeren draden
om vliegtuigen te
verhinderen.”

Non-diegetisch:
Dreigende muziek.
Diegetisch:
schietgeluiden.
Motorgeluiden.

Als je klikt op rood
vliegtuig: “Dat is de Rode
Baron! De beste
vliegenier van de
Duitsers, tegen hem
maken we geen kans!”
Jij (je avatar) en de
soldaat worden
beschoten door de Rode
Baron van achter.
Soldaat: “Aaaa! Ik ben
geraakt!”

Non-diegetisch: zelfde
dreigende muziek
Diegetisch:
mototgeluiden

-

Idem

Rode Baron op de
achtergrond.

Tekstballon soldaat: “Ik
kan niet meer vliegen.”
“Jij moet het overnemen.
Ga achterin zitten.”
Jij en de soldaat wisselen
van plek in het vliegtuig.

Tekstballon soldaat:
“Vlucht voor de rode
smeerlap! Snel!”
“Daar komt hij weer!”
“We moeten hem
afschudden.”

Zoom in op je
avatar tot closeup. Dissolve naar
nieuw shot.
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25

POV van jouw
avatar. Je ziet de
stuurknuppel.

Met de muis moet
je de knuppel naar
links schuiven

Motorgeluiden +
pinggeluid als je de
knuppel goed beweegt.

Met de muis moet
je de knuppel naar
rechts schuiven.

26

29

Veel beweging.
POV vanuit je
avatar en het
vliegtuig draait
een rondje. Rode
Baron komt
voorbij.
Blijft POV. Je ziet
de stuurknuppel.
Zijkant vliegtuig in
longshot.

[als je dit niet doet
wordt getoond dat
het vliegtuig
beschoten wordt. ]
-

Tekstballon: Naar Links!
Naar Links! Anders raakt
hij ons!”
Tekstballon: “Nu naar
rechts! Helemaal naar
rechts! Draaien,
draaien!”

Motorgeluiden en
spannende muziek.

Tekstballon: “Ik zie ‘m
niet meer… We hebben
‘m afgeschud, Albert!”

-

Motorgeluiden en
spannende muziek

Tekstballon: “Albert?”
“Albert?!”

30

31

Je zit alleen in het
vliegtuig. Er wordt
uitgezoomd.
Extreemlongshot
van boven.

Zoomt steeds
verder uit 
zeppelin komt
boven in beeld
Extreemlongshot
van boven. Je ziet
het vliegtuig en de
zeppelin.

Spannende muziek.

Tekstbalk onderin: “Ik
moet de rivier volgen,
dan ben ik voor het
donker thuis.”
Tekstbalk onderin: “Maar
dat is… de zeppelin.”

Geen muziek

Je moet kiezen
door op nee of op
ja te klikken met
de muis.
 Ja (zie
vervolg)
 Nee (zie
onder
schema)

Grote witte letters: Moet
ik de zeppelin aanvallen?
Verschijnen vier
tekstballonnetjes:
- “Natuurlijk! Zo’n
kans krijg je nooit
meer!”
- “Anders gaat hij
weer
bombarderen.”
- “Maar als het
donker wordt,
kom ik nooit
meer thuis.”
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-

32

33

34

Extreemlongshot
van boven.
Dissolve naar
zwart.
Shot van boven.
Dichterbij. Je vliegt
over de zappelin.

Zodra je bom lost
laat close-up van
de bom.
Eventuele close-up
van ontploffing.

35
36

37

38

39

Close-up van de
ontploffing
Longshot van de
zeppelin van de
zijkant. Brandende
zeppelin die
neerstort
De drie foto’s van
de vliegeniers zijn
weer te zien met
een leeg frame.
Hierin verschijnt
de foto van jouw
avatar.
Longshot van hoe
het vliegtuig de
rivier volgt en de
schemering in
vliegt, naar de
horizon
Zwart beeld met
witte tekst.
Statisch

“Maar dat kan ik
nooit in mijn
eentje.”

-

Motorgeluiden. 
zachter want veraf

Vliegtuig vliegt op
zeppelin af.

Je krijgt drie
pogingen om een
bom op de zwakke
plek van de
zeppelin te gooien.
Je kan van links
naar rechts
bewegen en de
bom loslaten.

Motorgeluiden.

“Ik moet een bom op een
van de zwakke plekken
gooien.”

Suizend geluid van de
vallende bom en
ontplof geluiden.

Als je de zwakke plek
mist stuitert de bom van
de zeppelin en ontploft
de bom op de grond.

Treurige muziek

Ontploffing

-

Treurige muziek

Neerstorten

-

Zelfde muziek

“Ik ben een vliegende
held.”

-

Zelfde muziek.

“Maar niet voor de
vijand, daar zijn veel
slachtoffers."

-

-

“Zwart beeld met witte
tekst: In de eerste
wereldoorlog kregen
soldaten nieuwe wapens.

[Als je niks gooit,
blijft vorige shot en
dit shot herhalen.]
 Raken
(schema)
 3 keer
Missen
(onderaan)
-
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Ze konden de vijand
doden zonder hem te
zien. Een mensenleven
stelde niets meer voor.”
Kiest ervoor om de zeppelin niet te bombarderen:
 Longshot van vliegtuig van boven. Treurige muziek. “Ik kies ervoor om naar huis te gaan.”
 Shot van de drie schilderijtjes en 1 leeg frame. “Ik ben helaas geen vliegende held.” Treurige
muziek
 Longshot van hoe het vliegtuig de rivier volgt en de schemering in vliegt, naar de horizon.
“De zeppelin gaat door met bombarderen.” Treurige muziek.
 Zwart beeld met witte tekst: In de eerste wereldoorlog kregen soldaten nieuwe wapens. Ze
konden de vijand doden zonder hem te zien. Een mensenleven stelde niets meer voor. 
einde missie.

Drie keer mis:
 Zeppelin van de zijkant en het je vliegt door. “Het is niet gelukt.” Treurige muziek
 Shot van de drie schilderijtjes en 1 leeg frame. “Ik ben helaas geen vliegende held.” Treurige
muziek
 Longshot van hoe het vliegtuig de rivier volgt en de schemering in vliegt, naar de horizon.
“De zeppelin gaat door met bombarderen.” Treurige muziek.
 Zwart beeld met witte tekst: In de eerste wereldoorlog kregen soldaten nieuwe wapens. Ze
konden de vijand doden zonder hem te zien. Een mensenleven stelde niets meer voor. 
einde missie.

47

48

