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Inleiding 

Eind 2008 pakte ik het plan op; Ik ga de studie die ik ooit niet afrondde alsnog afronden. Ten slotte 
had ik toen al heel wat studiepunten en, heel belangrijk, in mijn eigen bedrijf heb ik voldoende 
ruggengraat gekregen om aan te pakken en af te ronden. Makkie.  
 
Dat makkie bleek iets anders uit te pakken. Ik ben veranderd, de wereld is veranderd en zo ook de 
studie Informatica. Ik zat toen nog in assembly op groen-zwarte Ampex terminals te werken en 
probeerde dan onduidelijke dingen uit te rekenen die je nu zo even in Google intikt. Internet was een 
wondere wereld met mail, Gopher en grijze HTML pagina’s in Times New Roman lettertype. 
Zorgvuldig maakten we plaatjes om onze sites met boekenlijsten en favoriete films op te leuken. 
Multimedia was kennelijk toen al belangrijk, al was het dan in de vorm van plaatjes en iets later, hoe 
hip, een animated gifje van een draaiend wereldbolletje of iets dergelijks. 
 
Met die bagage hoorde ik eind 2008 dat niet elk vak dat ik ooit haalde, nog bestond en dat ik dus ook 
het voor mij nieuwe vak Inleiding Multimedia moest doen. Slik, ik heb geen film apparatuur, en 
eigenlijk ben ik niet zo fan van self-made movies. “Pak een boek als je wat wilt leren. Luie mensen 
kijken daarvoor een filmpje. “ Niet de beste motivatie en dus laat je wat vakken liggen en moet je als 
laatste item dit vak nog doen. En dat heeft juist voor een omwenteling in mijn gedachten gezorgd. In 
de drie jaar dat ik dit vak even liet liggen (mijn studie tempo ligt wat lager, omdat ik het allemaal in 
de avonduren moet doen) is er wederom een hoop veranderd. Ik vind in mijn huis allerlei apparaten 
waar je mee kan filmen (zelfs in HD) zonder dat ik ooit een filmcamera kocht, en kijk graag naar TedX 
sessies en pik voor het slapen gaan nog even wat verwonderlijke filmpjes op Youtube. Gewoon 
omdat het allemaal door mijn huis streamt en het toch wel leuk is om even te kijken hoe de volgende 
duiklocatie er uit ziet.  
 
Kortom ik ben er eindelijk klaar voor. Nu het idee voor een interactieve video nog. 

De creatieve fase 

Even speelt door mijn gedachten om met vrienden van de afgelopen 20 jaar in beeld te brengen wat 
VU, Amsterdam, studie en onze vriendschap hebben gebracht. We filmen wat, maar het wordt niets. 
Ik ben geen filmer. Ik denk aan een stop motion film, begin eraan en ontdek dat ik heel wat uren 
moet fotograferen voor ik tevreden zal zijn met het resultaat. Op een avond ben ik “bezig” met 
Inleiding Multimedia, maar ik ontdek dat ik eigenlijk bezig ben met wat ik op dat moment leuker 
vind: ik ben in het European Space Agency (ESA) kanaal op Youtube en bekijk beelden van de 
lancering van André Kuipers. Dan is het idee ineens heel snel geboren en lijkt alles in elkaar te 
passen. Openbeelden.nl heeft mooie authentieke beelden van de ESA, 1 juli aanstaande komt André 
Kuipers terug en ik zelf vind al die films leuk en leerzaam. Ik ga een interactieve film maken voor en 
over de ESA voor als André Kuipers terug komt. Ongetwijfeld komt er in de Space Expo in Noordwijk 
een tentoonstelling en ik ga voor deze tentoonstelling wat maken.  
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De start  

Doordat ik alles thuis in de avonduren doe, mis ik ergens de aansluiting met het vak. Ik doe het vak 
niet helemaal zoals het door de andere studenten gedaan wordt. Wat moet ik dan wel doen? En wat 
wordt precies bedoeld met “Narrative” wat zijn “Game-concepten”? De lecture-sheets geven 
beperkte informatie; Zie ik het te zwaar; Ik zoek me suf op Internet. Gelukkig helpt één van de 
docenten me in de richting en is de opdracht ineens duidelijk.  

De middelen 

“Wat ik niet ben, ga ik ook niet ineens worden” en met deze gedachte besluit ik dat ik geen nieuw 
materiaal ga filmen. Ik gebruik enkel bestaande beelden, er is genoeg.  
Het materiaal dat ik wil gaan gebruiken moet over het verleden, het heden, de Nederlandse 
astronauten Wubbo Ockels en André Kuipers en de ESA gaan. Hierover vind ik snel materiaal. 
Probleem is dat het allemaal mogelijk te lang is. Ik vind het allemaal wel interessant, dus wat laat ik 
weg. Ik moet niet kijken wat ik interessant vind, het moet entertainend zijn en het moet leerzaam 
zijn. 

De opzet 

Ik besluit, omdat mijn doelgroep de bezoekers van de Space Expo zijn, om mijn video informatief te 
maken.  Deze mensen willen kijken en leren, maar kunnen jong en oud zijn. Mijn video moet daarop 
inspelen. Daarom wil ik zowel onderdelen duidelijk een informatiever karakter geven in een narrative 
vorm als een spelconcept. Allereerst gaan de mensen punten krijgen voor het juist beantwoorden 
van vragen, maar ook voor het bekijken van beeldmateriaal. Men is een dagje uit, dus het kijken mag 
al beloond worden. Voor de echte liefhebbers wil ik de TedX sessie van Wubbo Ockels gebruiken. 20 
minuten, dus ik mag ook met video editing in de weer. 

Software 

Voor de video gebruiken we XIMPEL. Deze “software” is even simpel als Spartaans. De uitleg is 
summier, maar ik heb vrij snel de basis onder knie. XML heeft geen geheimen voor me dus het 
configureren stelt weinig voor. Langer ben ik bezig om te bekijken wat er nog meer mogelijk is. 
Regelmatig moet ik toch mijn stroom video’s iets anders indelen om mijn doel te bereiken.  
Voor het knippen van de video’s gebruik ik Boilsoft Video splitter. Het aangeboden materiaal is 
allemaal al in MP4 dus ik heb geen converteer programma nodig. XIMPEL vind ik een hoog Trial-and-
Error gehalte hebben, maar ik snap ook dat je voor zo’n korte tijd een eenvoudig middel nodig hebt 
om de stof uit te kunnen leggen en in beeld te kunnen brengen.  

Uitvoering 

De uitvoering is eigenlijk heel soepel gegaan. Het storyboard dat ik initieel had mocht wat 
uitgebreider en door de materialen die ik klaar had liggen was het vrij snel al weer opnieuw 
gerangschikt. Goed dat het uitgebreider moest van de docent. Dit is veel beter. Er zitten nu duidelijk 
twee lijnen in voor de degen die specifiek over een onderdeel willen weten en het game concept zit 
in alle video’s maar speelt niet dusdanig een rol dat het gebruiker die niet wil spelen wegjaagt. De 
balans lijkt goed.  
Bij het ontwerp heb ik meteen, deels ook door de opdracht, voor een branching structuur gekozen, 
zoals beschreven door Barry IPi. Het stuk over XIMPELii geeft een set criteria voor een video voor een 
museum, die natuurlijk precies past op mijn idee.  
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 Challenge: het is in mijn video niet vanzelfsprekend dat je het maximale aantal punten haalt. 
Video’s moeten random verschijnen met soms een vraag, zodat een gebruiker uitgedaagd 
wordt om nog een keer te kijken/spelen.  

 Curiosity: Het gebruik van video die enkel te bereiken is via een aanklikbaar vlak dat niet op 
een verwacht moment op een verwacht moment. De gebruiker moet (een beetje) op zoek 
gaan  

 Control: De gebruiker bepaalt geheel hoe de flow is en kan ook eerder stoppen. 
Daarnaast gebruik ik een video die ietwat op de emotie inspeelt: als de gebruiker geen keuzes maakt 
dan krijgt hij een video van een ontploffende raket te zien, met een stamelende commentator. Ik doe 
dit omdat het gebruik van emoties een van de basis technieken is om narratives te bereiken (Barry 
Ipi).  
De stukken over Climate Futura en Hamlet on the Holodeck heb ik vooral gebruikt ter algemene 
context informatie. Het eerste stuk heeft me inzicht gegeven over het hoe en waarom van XIMPEL. Ik 
noemde XIMPEL eerder al Spartaans, maar door dit stuk snap ik beter dat XIMPEL niet weinig opties 
heeft, maar precies die opties die passen bij de basis van interactieve media: Game cycles, 
simulation, en exploration.  
Hamlet on the Holodeck is voor mij een teken van herkenning. Ook ik speelde Zork en dit stuk heeft 
mij daaraan herinnerd. Door die herinneringen en de combinatie met de andere literatuur heb ik de 
lijnen kunnen uitzetten in mijn interactieve video. Ik maak gebruik van een strakke lineaire lijn in het 
gedeelte over de TedEx, ik laat de kiezer keuzen maken en zoeken.  

Nawoord 

Hoewel ik eerst wat tegen dit vak opzag, viel het me uiteindelijk mee. Vooral het beschrijven van wat 
ik wilde bereiken heeft me doen nadenken hoe anderen tegen multimedia aan zouden kunnen 
kijken. Het denken vanuit de kijker, je doel sturen door een bepaalde stijl aan te houden en het 
creatieve bezig zijn heb ik als leerzaam en leuk ervaren.  
 
Wat ik vooral erg goed vind aan dit vak, is dat het studenten uitdaagt om eens anders te werken. Niet 
droge stof stampen waar exact van gedefinieerd is wat je moet weten, maar een creatief onderdeel 
waar je je even hulpeloos in kan voelen.  Het komt in ieder geval erg dicht bij de uitvoering van 
projecten bij klanten in de IT. Snel denken, schakelen, leren, creatief zijn en eigenlijk zou een reflectie 
als deze in dat soort projecten verplicht moeten gesteld worden. Met of zonder Multimedia; ik ga 
het, denk ik, eens in ons Management Team voorleggen.  
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