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Inleiding
een erfgoedspel

Op 4 januari verscheen op de voorpagina van het Stadsblad in Breda het bericht over de 
mysterieuze verdwijning van Gerard van den Cornput. Zijn kleindochter Eef riep haar 
vrienden via Hyves en Facebook op om haar te helpen haar opa terug te vinden. Gerard 
had in Breda en omstreken smartphones verstopt met opdrachten die zouden leiden tot 
het oplossen van het mysterie. De opdrachten bleken allemaal te maken te hebben met de 
geschiedenis van Breda.

Hier begon het spel, of eigenlijk, het avontuur…

Of was het al eerder begonnen? Met de vreemde satellietauto die rondreed in de stad? 
Met een website waar ouders een abonnement konden afsluiten om hun eigen kinderen te 
bespioneren? Of begon het nog eerder, toen Eef gastlessen gaf aan 800 scholieren op vijf 
middelbare scholen over de fictieve mobiele telefoon van historische figuren?

De Leguanen (werktitel ‘Delete Private History’) was een realtime-erfgoedgame die zich heeft 
afgespeeld in diverse media: lokale kranten, radio, YouTube, Hyves, Facebook, mobiele tele-
foon... maar ook gewoon op straat, in musea, archieven en bij monumenten. 
Eef haar huisdier was een leguaan. De spelersgroep koos daarom de Leguanen als geuzen-
naam. 

Het was een transmediale game die gespeeld werd in Breda en omstreken. 
De game duurde met de aanloop in totaal zes weken en eindigde met een groot evenement 
tijdens de Cultuurnacht op 21 januari 2011. 
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Eerste conclusies

• Het was een spannend educatief spel, waarin spelers op een intensieve manier 
 met erfgoed in aanraking kwamen.

•  Er hebben zo’n 1000 mensen deelgenomen aan het spel, 800 leerlingen en 200 
 deelnemers op deleguanen.nl.

•  Te weinig jongeren hebben het spel uitgespeeld.

•  Er hebben meer dertigers en veertigers meegedaan dan verwacht, er speelden   
 volledige gezinnen met kinderen mee.
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Doelstellingen
Het overzicht van alle realisaties en activiteiten voor De Leguanen hebben we gegroepeerd 
per doelstelling. De voornaamste doelstellingen van dit project waren:

• Op een spannende en aansprekende manier het erfgoed van Breda door zoveel   
 mogelijk mensen laten beleven.
• Jongeren bewust maken van de privacygevaren van de moderne media.

Een spannende aansprekende manier
We kozen een Alternate Reality Game, een spel dat drie weken duurt, met een Da Vinci 
Code-achtig verhaal aan de basis. De link met het heden vonden we in Gerard van den 
Cornput, een fictieve wetenschapper die zich bezig houdt met datamining: want niets is zo 
gruwelijk voor jongeren, als het idee dat hun mobieltje afgeluisterd kan worden door hun 
ouders. Op hun mobiele telefoon leggen jongeren immers de geschiedenis van hun leven 
vast, in foto’s en sms’jes.

3.1.1  Het spel kwam naar je toe
Het was niet een spel waarvoor je je kon inschrijven. Het was een spel waarin je ‘onderge-
dompeld’ werd, het ging voor korte tijd je leven beheersen. Je koos er niet voor om naar 
het spel toe te gaan, het spel kwam naar jou toe. Hierdoor trad het principe van ‘wisselende 
realiteiten’ (alternate reality) in werking. Door een zogenaamde ‘rabbithole’ (vgl. Alice in 
Wonderland) werd je ongemerkt in het spel gezogen (meer hierover bij punt 3.1.3).

Ons hoofdpersonage, Eef, was een vrolijke jonge vrouw, net iets ouder dan de doelgroep. 
Ze legde haar dagelijks leven vast op een videoblog. Deze korte films begeleidden de hele 
game en zorgden voor een dramaturgische spanningsboog. Ze had een spannend beroep als 
locatiescout voor films, ze hield van reizen en was op zoek naar vrienden omdat ze net in 
Breda was komen wonen.

De films van Eef zijn te bekijken op haar YouTube-kanaal: www.youtube.com/1989eef
 
Behalve deze spanningsboog waren er nog meer mechanismen die er voor zorgden dat de 
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spelers geboeid bleven en dat ze het spel uitspeelden. Er waren prijzen te winnen: Gerard 
van den Cornput, de opa van Eef, had vier luxe smartphones verstopt in Breda. De vinder 
mocht de telefoon houden. Verder was er een forum waar deelnemers met elkaar in contact 
konden komen. En het spel eindigde met een feest in de Mezz, daar konden de spelers elkaar 
en Eef in het echt ontmoeten. We speelden het spel via de media die de deelnemers gewend 
zijn om te gebruiken: Hyves, Facebook, YouTube, sms, e-mail, posters en flyers.

Om Eef zo geloofwaardig mogelijk te maken werd van haar een databody aangemaakt: Eefs 
presence op het internet. Ze kreeg verschillende profielen op Hyves, Facebook, Twitter, 
waarbenjij.nu, Flickr, couchsurfing, blogger (zie ‘links’). Ze kreeg ook een mobiel nummer met 
een voicemail. De naam ‘Eef van den Cornput’ was eind 2010 nog onbekend bij Google, twee 
maanden later leverde die naam 1.890 hits op.

3.1.2  Het verhaal in het kort
Onze hoofdpersoon Eef van den Cornput filmt bij toeval de ontvoering van haar opa. Ze 
zet deze film online en roept haar vrienden op om haar te helpen haar opa terug te vinden. 
In het huis van haar opa vinden ze diens mobiele telefoon waar hij een filmpje mee heeft 
opgenomen. Het filmpje blijkt een schreeuw om hulp te zijn. 

Gerard van den Cornput was bezig met een geheim project, iets met sociale media en data-
mining. Zijn uitvinding werd gestolen en voor oneigenlijke doelen ingezet. Met de uitvinding 
van Van den Cornput kon het bedrijf Panopticom privegegevens van mensen uit Breda en 
omgeving verzamelen, analyseren en doorverkopen. Zo exploiteerde het bedrijf de website 
‘watdoetjekind.nl’, een site waar ouders, tegen betaling, hun kind konden bespioneren. De 
software van Panopticom maakte gebruik van satellietfoto’s om de data op kaarten te visua-
liseren.

Van den Cornput wist dat zijn uitvinding ‘hot’ was en in verkeerde handen zou kunnen vallen. 
Daarom had hij een mechanisme ingebouwd waarmee de software zichzelf kon vernietigen. 
Dit zou gebeuren als er op 21 januari om 21.00 uur een groot kruis van licht kon worden 
gevormd op de Grote Markt in Breda. Op dat moment kwam er namelijk een satelliet 
over die automatisch een nieuwe foto voor de gestolen software van Van den Cornput zou 
maken.
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Dit ‘achterdeurtje’ in zijn software mocht echter niet zo maar aan iedereen bekend worden. 
Daarom verstopte opa de informatie in allerlei opdrachten en raadsels die iets met de 
geschiedenis van Breda te maken hadden. Van den Cornput was als cartograaf immers ook 
altijd in de geschiedenis geïnteresseerd geweest.

Op de telefoon die Eef vond in het huis van haar opa, stond naast zijn gefilmde oproep, ook 
een oude prent met een tekst. De tekst bevatte een aanwijzing die weer richting de vol-
gende telefoon of opdracht wees. Deze ketting van opdrachten en raadsels heeft de spelers 
gedurende drie weken ondergedompeld in de verhalen en geschiedenis van de Tachtigjarige 
Oorlog in Breda.

3.1.3  De gamewebsite
De spelers waren vooral actief op www.deleguanen.nl. Daar konden ze de loop van het 
verhaal volgen via de filmpjes en de weblog van Eef. Om de puzzels op te lossen werd er een 
forum voorzien waarop de spelers samen aan de slag konden. Voor nieuwe spelers was er 
een rubriek waarin de laatste ontwikkelingen werden samengevat.

Alle inhoud op de website was voor iedereen leesbaar zonder inloggen. Wanneer je wilde 
deelnemen en dus berichten op het forum plaatsen, moest je een login maken. Er waren 
drie manieren voorzien om in te loggen: via een Hyves account, via Facebook of door een 
account aan te maken op deleguanen.nl. Bij spelers die inlogden met Hyves of Facebook ver-
scheen er op hun Hyves of Facebookpagina dat ze Eef aan het helpen waren. Op deleguanen.
nl werd hun profielfoto uit Hyves of Facebook overgenomen in de lijst met deelnemers. 
Wanneer andere spelers deze profielfoto aanklikten kwamen ze meteen op de profielpa-
gina op Hyves of Facebook van de speler terecht. Iedereen kon ook een gadget plaatsen op 
Hyves om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen.

Het verhaal speelde zich vooral op het weblog van Eef af. Ze plaatste regelmatig filmpjes en 
teksten over hoe het met haar ging. Haar vrienden, maar ook de spelers reageerden op de 
posts. Op het forum werd er druk gepuzzeld. Niels, een fictieve vriend van Eef, modereerde 
het forum. Hij zorgde ervoor dat alles overzichtelijk bleef en maakte bij elk nieuw speldeel 
een nieuw forumdraadje aan. Het forum werd zo eenvoudig mogelijk gehouden op het vlak 
van functionaliteit.
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De belangrijkste inhoud op de hoofdpagina waren: de login button, de laatste blogposts van 
Eef, de meest recente posts uit het forum en een korte maar actuele samenvatting voor 
nieuwe spelers. Verder stonden er op de homepage profielfoto’s van de medespelers, de 
meest recente tweets van Eef, een teller die aftelde naar de Cultuurnacht en een kaart van 
Breda met daarop belangrijke plekken uit het spel. Tijdens het eindspel kon je op deze kaart 
de reis van opa naar Breda live volgen.

Het erfgoed van Breda
De bedoeling was dat de spelers met verschillende soorten erfgoed in aanraking zouden 
komen: met immaterieel erfgoed (verhalen), archeologie, monumenten, archieven, musea en 
landschapselementen. We wilden jongeren op een niet schoolse manier in aanraking bren-
gen met het erfgoed van Breda. Het was niet de bedoeling dat ze na afloop allemaal feiten 
zouden kennen, maar wel dat het imago van erfgoed veranderd zou zijn van ‘stoffig’ naar 
‘spannend en interessant’. Door actief met het erfgoed aan de slag te gaan zouden de spelers 
hun stad hopelijk met andere ogen kunnen bekijken.

Voor deze game hebben we gekozen voor de periode van de Tachtigarige Oorlog. Over deze 
periode waren spannende en aansprekende verhalen te vertellen. We zochten naar verhalen 
die sporen hebben nagelaten die nu nog terug te vinden zijn in Breda. Het was voor ons 
belangrijk dat de spelers ook echt fysiek de straat op gingen en aanwijzingen konden vinden 
in musea en archieven. 
De spelers moesten onder andere naar de Grote Kerk (monument), het Breda’s museum 
(musea), het Stadsarchief (archief), het Archeologisch Depot (archeologie) en de Spinola-
schans (landschap). Verder zochten ze ook aanwijzingen in een film over de kaart die Callot 
maakte over het beleg van Spinola en ontcijferden ze een brief van opa aan de hand van het 
cijferschrift dat prins Maurits destijds gebruikte. 
 
Gerard van den Cornput verstopte vier smartphones in Breda en omgeving. Op iedere 
telefoon stond een opdracht die een schakel was in een reeks van puzzels. Alle puzzels 
hadden te maken met een periode of onderwerp uit de Tachtigjarige Oorlog. Zo zijn er vijf 
reeksen opdrachten ontstaan met als titel: Ketters, Burgerverzet, Stront- en Pestgeschiedenis, 
Beleg en Stedendwinger. Iedere keer was een prent uit die periode het begin van een reeks 
opdrachten.

3.2
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3.2.1  Ketters
In deze eerste reeks gaat het over het schrikbewind van Alva, de ketterverbranding op het 
Kasteelplein en de beeldenstorm. De hoofdlocatie is de Grote Kerk. De spelers krijgen een 
korte introductie in het spel en het thema van de Tachtigjarige Oorlog.

•  De opdracht van opa staat op een spotprent van Alva, de spelers ontdekken dat hij  
 verantwoordelijk was voor een ketterverbranding op het Kasteelplein.

Tekst op de prent:  ‘In den grote kerk van Breda, daer woedde in het jaar onser Heeren   
 1566 een groote storm. Dees storm deed De Wraeke uit het Verre  Zuijden    
 ontwaecken ende over den menschen heenen komen. So gruwelyck waren sijn daaden dat  
 niemand daar over en spreken durfde. In zijn vurighe woede sijn onschuldghe menschen  
 gedood, in zijn laaiende vuure heeft eene onser stadtgenooten sijn laatste levenslicht   
 gesien. Ga naar deesen pleck ende soeck aldaer den brief van een stervend man.’

• Op het Kasteelplein is er een herdenkingsplek ingericht voor de ketter en zijn 
 dienstmeid. Er staan kaarsjes, knuffels en bekladde portretten van Alva. De spelers  
 vinden er ook een fictieve afscheidsbrief van de ketter.

• In deze afscheidsbrief worden ze naar de grote kerk gestuurd. Met een codewoord  
 kunnen ze gratis naar binnen en krijgen ze een MP3-speler met audiotour.

• In de ludieke audiotour, die opa ingesproken heeft, komen ze van alles te weten   
 over de beeldenstorm. De tour eindigt met een suggestieve oproep van opa om  
 beelden van engelen kapot te slaan. In één van de beelden zit een smartphone met  
 daarop de volgende opdracht. De vinder mag hem houden.

3.2.2  Burgerverzet
Dit deel gaat over de furie van Houtepen. Als hoofdlocatie gebruikten we de Bredase straten 
waarin tijdens de furie gevochten werd. De spelers moesten 584 wapenonderdelen vinden 
en deze tot wapens smeden om de stad opnieuw te verdedigen.
 
•  In verschillende uitstalramen van winkels in deze straten hangen prenten van een  
 gravure die de Furie afbeeldt. In deze winkels halen de spelers de verschillende   
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 onderdelen op waarmee ze led-throwies kunnen bouwen, dit zijn kleine lampjes 
 die met plakband, een magneet en een batterij tot ‘werplichten’ gemaakt worden.

•  Op zaterdag 8 januari verzamelen de spelers zich in Restaurant La Iguana om de  
 led-throwies samen in elkaar te knutselen. Tijdens deze workshop deelt Britt, de 
 vriendin van Eef, stappentellers uit, niemand weet voorlopig wat er mee te doen.  
 Intussen hebben de spelers ook ontdekt dat ze met de lichtjes een stervorm 
 moeten maken in de straten van Breda. Dit lichtpatroon zal het mede mogelijk   
 maken om de software van Panopticom uit te schakelen.

3.2.3  Stront- en Pestgeschiedenis
Deze reeks van opdrachten gaat over de link tussen archeologie, beer en pest. De belang-
rijkste locaties waren het Archeologisch Depot en het Breda’s museum. De spelers kregen 
associatieve opdrachten over het Turfschip, drek, de pest en het harde leven van toen.

• Op de tweede mobiel vraagt opa aan de spelers om scherven van een pispot te   
 zoeken op vier locaties. De spelers vinden een scherf bij de Beyerd waar vroeger  
 een pestheilige aanbeden werd. Ze vinden ook twee scherven bij de standbeelden  
 van Adriaan van Bergen in Breda en Etten-Leur. De vierde scherf wordt op de val- 
 reep gevonden in de stortbak van Eef.

• Als tenslotte de scherven online worden samengevoegd komen de spelers uit bij  
 een advertentie op Marktplaats.nl. De pispot die de spelers zojuist hebben samen 
 gevoegd staat er te koop. Uit de begeleidende tekst wordt duidelijk dat de spelers  
 naar het Breda’s museum moeten gaan.

•  In het Breda’s museum vinden de spelers een vitrine met spullen uit de beerput van  
 Charles de Héraugières, de aanvoerder van het Turfschip. Vervolgens moeten ze iets
  zoeken in het Archeologisch Depot. Archeoloog Hans de Kievith geeft de rond-  
 leiding. Hij weidt uit over de geschiedenis van de pispot. In de pispotten van het 
 depot vinden de spelers stukjes van een witte stok. Hans vertelt over hoe pest-  
 leiders vroeger verplicht door de straten moesten lopen met zo’n stok. Hij vertelt  
 ook over open riolen en andere onhygiënische toestanden van toen.
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• Op de witte stok staat geschreven ‘wanneer de pestmeester zal dwalen in de
 straten van Breda’. De eerste speler die de pestmeester aanspreekt krijgt de vol- 
 gende mobiel.

3.2.4  Beleg
Deze opdrachten gaan over het beleg van Spinola. De belangrijkste locatie was de Spino-
laschans. Spelers gaan aan de slag met het cijferschrift dat Prins Maurits tijdens het beleg 
gebruikte.

• Opa stuurt de spelers via een kort raadseltje naar het oude stadhuis van Breda.
 Bij een reproductie van Las Lanzas, een portret van prins Maurits en de kaart die  
 Callot van het beleg maakte vinden ze een brief in cijferschrift van opa.

• De brief verwijst naar een online filmpje dat gaat over de kaart van Callot en het  
 beleg van Spinola. In de film zijn beelden verstopt van de schijf van Alberti. Met deze  
 schijf kunnen spelers nu het tweede deel van de brief ontcijferen. Dit tweede deel  
 verwijst naar het stadsarchief en een brief in cijferschrift van prins Maurits die daar  
 bewaard wordt.

• Spelers bezoeken het stadsarchief om de brief te raadplegen. Op reproducties van  
 de brief vinden ze ook enkele delen code die ontbreken in de brief van opa. In dit  
 laatste deel van de gecodeerde brief stuurt opa de spelers met stappenteller en  
 schop naar de Spinolaschans. De stappentellers werden aan alle deelnemende leer- 
 lingen gegeven en zijn ook tijdens het maken van de led-throwies uitgedeeld.

• De spelers zijn intussen ook al een tijdje aan de slag met de mysterieuze en geco- 
 deerde tips van Piet Huysmans, een vriend van opa en suppoost van het Breda’s  
 Museum. Zo slagen ze er in om in te loggen op de website van Panopticom. Eens  
 ingelogd krijgen ze zicht op de werking van de software die ze moeten vernietigen.

• Op de Spinolaschans ligt de laatste mobiel verstopt. De spelers worden van instruc- 
 tie naar instructie gestuurd en moeten daarbij hun stappenteller gebruiken. Enkele  
 bastions en heel wat stappen later graven de spelers de volgende mobiel op.
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3.2.5  Stedendwinger
Deze laatste opdracht gaat over het beleg van Frederik Hendrik, alias de Stedendwinger. Hij 
bracht Breda definitief terug in Staatse handen. De hoofdlocatie is de Grote Markt. Spelers 
ontdekken hoe ze tijdens de cultuurnacht Panopticom definitief onschadelijk kunnen maken.

• Opa bombardeert de Leguanen tot Stedendwingers. In een schets maakt hij het   
 patroon duidelijk dat tijdens het eindevenement gevormd moet worden om 
 Panopticom definitief uit te schakelen. Het patroon is gebaseerd op het wapen van  
 de stad.

• Wat volgt is een heel open stuk spel. De spelers gaan samen met de karakters uit  
 het spel aan de slag om hun doelstelling te bereiken: zo veel mogelijk mensen laten  
 deelnemen aan een flashmob tijdens de Cultuurnacht en daardoor Panopticom   
 vernietigen. Eef belooft de iPhone aan de meest verdienstelijke speler. 

• Op de dag van de Cultuurnacht stuurt opa een sms naar de spelers. Hij heeft een  
 telefoon van een handlanger van Panopticom gekaapt en houdt de spelers op de  
 hoogte van zijn locatie via Google Lattitude. Opa wordt door zijn ontvoerders   
 vanuit België richting Breda gebracht. Even voor de ontknoping bevrijden de spelers  
 opa uit de wagen die in Breda geparkeerd staat. Opa vormt samen met de spelers  
 en Eef op de Grote Markt met glowsticks het patroon. Zo rekenen ze, onder luid  
 gejuich, samen af met Panopticom.

Zoveel mogelijk deelnemers
In totaal hebben zo’n 1000 mensen actief meegedaan in de verschillende fases van de game.
De sites van de game hebben in korte tijd 9500 bezoeken gehad en 48.000 pageviews.
De dertig korte films van Eef zijn in het totaal 5600 keer bekeken.

De intentie van dit spel was om het niet via school te spelen. De deelnemers zouden uit 
eigen interesse mee moeten doen en niet omdat het moet voor een goed cijfer op school. 
We hebben de scholen ingezet om deelnemers te werven op een voor een Alternate Reality 
Game geëigende manier: een ‘rabbithole’. Een rabbithole is een manier om spelers een spel 
in te zuigen, zonder dat ze in de gaten hebben dat het een spel is.

3.3
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We hebben voor deze ARG een aantal Rabbitholes gemaakt:
•        gastlessen van Eef met fotowedstrijd
•       mediahype rondom ‘google-auto’ en websites van Panopticom
•       3D model van de grote kerk op Google Earth
•       interviews met Eef in de conventionele media (krant en radio)
•       flyers die opriepen om Gerard van den Cornput te helpen zoeken

3.3.1  Rabbithole 1: gastlessen Eef en fotowedstrijd
De belangrijkste rabbithole waren de gastlessen van Eef. Hierbij probeerden we een begin-
nersgroep van spelers te verzamelen, gebruikmakend van Hyves. Het was bekend dat de 
meeste mensen uit onze doelgroep (15-17 jaar) op Hyves zitten en nog niet op Facebook.

Eef heeft in december een gastles gegeven aan 800 middelbare scholieren in Breda, Ooster-
hout en Etten-Leur. Ter voorbereiding van deze gastles moesten ze een filmpje bekijken op 
Eefs Hyvesprofiel. Daarvoor moesten ze vrienden worden met Eef op Hyves. Zo vormde 
zich een vriendengroep rondom Eef die ze later te hulp zou kunnen roepen als haar opa 
ontvoerd werd.

Doel was nu om Eef interessant te maken voor de jongeren. Dit deden we door Eef een 
videodagboek bij te laten houden van haar dagelijkse belevenissen, door haar een leguaan als 
huisdier te geven en een stoer beroep als locatiescout voor films. 
De gastles die Eef gaf had op het eerste gezicht niks met de game te maken. Het was een les 
die duidelijk maakte dat jouw mobieltje een soort persoonlijk archief is: je legt jouw leven 
erop vast door middel van sms’jes, foto’s, e-mails, surfgeschiedenis, foursquare, etc. De vraag 
aan de leerlingen was: hoe zou de mobiel van een historische persoon er uit gezien hebben? 
Welk sms’je zou bijvoorbeeld de eerste man op de maan verstuurd hebben naar zijn vrouw? 
Dit sms’je moesten ze op een groot vel papier schrijven en daar weer een foto van maken.

De fotowedstrijd die aan deze les verbonden was werd gespeeld via Hyves. Via het aantal 
respects op de foto’s werd de winnaar bepaald. Op deze manier verzamelde Eef honderden 
vrienden op de sociale netwerken. 

3.3.2  Rabbithole 2: vreemde auto in de stad
De tweede rabbithole werd gevormd door een mediahype rondom het mysterieuze bedrijf 
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Panopticom. Half december reed er een aantal dagen een vreemde auto door Breda met een 
soort satellietschotel op het dak. De auto had belettering van de website www.watdoetje-
kind.nl. Op YouTube werd een bibberig filmpje gepost, gemaakt met een mobiele telefoon, 
waarop deze auto gefilmd was, terwijl hij langs het OLV lyceum in Breda reed. Dit filmpje 
vond zijn weg via Hyves, Facebook en Twitter. Het filmpje is 1400 keer bekeken en lokte 
onthutste reacties uit op Twitter, Facebook en weblogs.

Later in het spel bleek dat het bedrijf Panopticom achter de verdwijning van opa zat.

3.3.3  Rabbithole 3: Grote Kerk op Google Earth
De derde rabbithole werd gevormd door een 3D model van de Grote Kerk van Breda die 
op Google Earth was gezet. Dit 3D model was gemaakt door Gerard van den Cornput. Het 
bericht hierover verscheen groot op de voorpagina van BNdeStem. Wie echter de kerk 
van binnen ging bekijken op Google Earth, zag daar een groot blok, midden in de kerk, met 
daarop geschreven: deleguanen.nl

3.3.4  Rabbithole 4:  Eef in de media
Eef heeft zowel bij Omroep Brabant als op Stadsradio Breda een serie interviews gegeven 
gedurende het spel. In het erfgoedprogramma ‘Brabant Leeft’ van Eric Kolen, vertelde ze 
twee keer wat er allemaal was gebeurd en riep ze luisteraars op om mee te helpen met een 
specifiek erfgoedraadsel. Datzelfde deed ze drie keer op Stadsradio Breda in het programma 
Brand New Day. Het Stadsblad heeft tijdens het spel wekelijks verslag uitgebracht van wat er 
gebeurde met Eef en De Leguanen.

3.3.5  Rabbithole 5: Flyers ‘Gerard van den Cornput vermist’
Twee dagen na de ontvoering van opa zijn we gaan flyeren in de stad, bij de bioscoop en 
op het station. We hadden een kleine flyer gemaakt (500 stuks) met de foto van opa en de 
oproep om mee te zoeken.
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Evaluatie en conclusies
Deze conclusies kwamen er na een uitgebreide evaluatieronde. Na afloop van het spel 
werd elk aspect van het spel systematisch doorgelicht door het kernteam van Lumineus. 
Vervolgens stuurden we uitgebreide vragenlijsten aan zowel spelers als kijkers. Voor en-
kele spelers, leerlingen en met de betrokken docenten organiseerden we ook face-to-face 
evaluatiegesprekken. De neerslag van al deze feedback hebben we gebundeld en thematisch 
gegroepeerd. Zo konden we deze twaalf conclusies formuleren. Ze worden gedragen door 
de ervaringen van zowel makers, spelers, kijkers, leraren en leerlingen.

Er zijn veel spelers uit de hoofddoelgroep afgehaakt, 
ondanks een erg goede gastles van Eef.
Bij het maken van een ARG geef je in principe niet toe dat je een spel maakt. Leraren en 
leerlingen vonden de lessen geslaagd, maar er werd te hard vastgehouden aan dit principe. 
Eef stond in de klas als een vrolijke, enthousiaste en echte docente. Toen Eef de jongeren 
dieper in het spel probeerde te lokken voelden de jongeren zich in de maling genomen. Ze 
begrepen niet dat er een spel startte en wat ze konden verwachten. Bij een volgende ARG 
kan het onderscheid tussen echt en onecht beter in evenwicht gebracht worden. Het moet 
veel duidelijker worden dat er een spel bezig is, zonder dit overigens expliciet zo te benoe-
men. Dat kan door de rabbithole en eventueel ook het verhaal fictiever te maken. Of door 
meer spelelementen in de vormgeving en andere acties te brengen.

Hyves werkte goed tijdens de gastles, 
maar niet om de spelers dieper in het spel te lokken.
Een eerste deel van het spel liep tijdens de gastlessen. Eef had een fotowedstrijd opgezet 
waarbij jongeren hun foto’s moesten opladen op haar Hyvesgroep. Hier werd massaal aan 
meegedaan. Dezelfde jongeren later via Hyves dieper in het spel trekken werkte minder 
goed. In de evaluatiegesprekken gaven de leerlingen aan dat ze veel vrienden hebben op 
Hyves en dus ook veel berichten. Ze maken een hele snelle selectie en lezen de meeste 
berichten niet. Een netwerksite zoals Hyves lijkt dus geschikt voor afgebakende en eenvou-
dige opdrachten. Om jongeren persoonlijk aan te spreken en enthousiast te maken is Hyves 
minder geschikt. Het lijkt ons goed om de spelers bij een volgend project zo snel mogelijk 
naar de gamewebsite te brengen.

4
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Kinderen van 10 tot 12 en hun ouders 
bleken een goede doelgroep voor deze game.
De harde kern van onze spelers bestond onder andere uit een paar gezinnen met kinderen 
tussen 10 en 12 jaar oud. De ouders vonden in dit spel een leuke manier om samen met 
hun kinderen het erfgoed van hun stad te verkennen. Voor de kinderen was het een span-
nende tijd, ze genoten van de filmpjes van Eef en van al de wonderbaarlijke verhalen uit het 
verleden. Het is zeker de moeite waard om bij een volgend spel goed na te gaan op welke 
doelgroep we het beste de focus leggen.

De rabbithole rond Panopticom heeft minder spelers aangebracht dan verwacht.
Via enkele landelijke journalisten ontstond er op Twitter, diverse fora en blogs een leven-
dige discussie over watdoetjekind.nl en de vreemde satellietwagen van Panopticom. Mensen 
waren bezorgd over hun privacy omdat we dit bedrijf heel realistisch hadden neergezet. 
Panopticom werd kort daarna als hoax bestempeld en de aandacht luwde op een moment 
dat ons spel nog niet gestart was. Een meer flexibele timing had kunnen helpen om in te 
spelen op het onvoorspelbare karakter van virals en hypes. Door Panopticom fictiever te 
maken hadden we de spanning misschien wel kunnen vasthouden tot de start van het spel.

Pers en media zijn graag medeplichtig.
De regionale pers die vooraf ingelicht was over de ware aard van dit spel was enthousiast. 
We waren aangenaam verrast door de spelers die zo werden aangebracht. In het samen-
werken met pers en media liggen nog kansen. Delen van dit spel kunnen na voorafgaand 
overleg perfect geïntegreerd worden in tijdschriften, radio of televisie. Omdat de content 
volledig door ons aangeleverd moet worden brengt dit wel heel wat extra werk met zich 
mee, vooral voor televisie. Bij een volgende ARG zal het zeker de moeite lonen om deze 
samenwerkingen opnieuw op te zetten en uit te diepen.

Het inwerken vroeg wel wat tijd van nieuwe spelers.
Nieuwe spelers hadden eerst even tijd nodig om hun weg te vinden op de gamewebsite. 
Na het bekijken van Eefs filmpjes begrepen ze meer van het achtergrondverhaal en wat ze 
konden winnen. Deze tijd om in te werken kunnen we inkorten door verder te bouwen op 
bestaande verhalen of helden. Spelers hoeven zich dan niet eerst te verdiepen in een volledig 
nieuwe narratieve wereld. Er was op de gamewebsite een rubriek die nieuwe spelers een 
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overzicht gaf van wat er tot dan toe al gebeurd was. Het lijkt goed om deze rubriek meer 
in focus te plaatsen en de teksten in te korten, brandend actueel te houden en de klemtoon 
op het verhaal te leggen. Daarnaast blijft het goed om gebruiksvriendelijkheid van de website 
streng te bewaken.

Strakke integratie van verhaal en spel geeft de spelers helderheid en houvast.
We vertelden twee verhalen tegelijk tijdens dit spel: het verhaal van Eef, haar opa en Panop-
ticom en het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog in Breda. Ook al begrepen onze spelers dit 
perfect, deze gelaagdheid maakte het hen soms lastig om samen te vatten waar ze mee aan 
de slag waren. Het verhaal en het spel liepen te veel langs elkaar heen, ook op de gameweb-
site. Het hedendaags verhaal en het erfgoed moeten in een volgende editie vanaf de start 
meer een geheel vormen.

Een geloofwaardig personage verhoogt de betrokkenheid van de speler.
Spelers vonden de personages goed. Ze merkten wel op dat de geloofwaardigheid af en toe 
in het gedrang kwam. Eef was heel actief op haar weblog maar de spelers vonden haar soms 
traag reageren op het forum, terwijl het hele drama zich toch rond haar persoon afspeelde. 
Tijdens de loop van het spel is het dus belangrijk dat de personages heel snel en flexibel kun-
nen reageren op de spelers.

De spel-locatie te nadrukkelijk afbakenen kan spelers afschrikken.
Spelers die niet in Breda wonen geven duidelijk aan dat ze dit wel jammer vonden omdat de 
opdrachten op locatie erg leuk leken en ze graag de andere spelers hadden ontmoet. In een 
volgend spel kunnen we de spel-locatie vergroten of zoeken naar een thema dat de spel-
locatie duidelijk overstijgt. Zo is Van Gogh bijvoorbeeld wereldwijd gekend en toch op en 
top Brabants.

Het sociale aspect, de persoonlijke betrokkenheid en authenticiteit van dit spel 
was een grote meerwaarde voor spelers.
De binding die er tijdens het spel was met het concrete, het nu en de realiteit wordt aange-
haald als een goede reden voor ouders om dit spel aan kinderen aan te bieden. De meeste 
spelers vonden het ook erg fijn om rechtstreeks door de personages aangesproken te 
worden. Spelers waren het meest enthousiast over de momenten waarop ze elkaar konden 
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ontmoeten om op locatie dingen te zoeken. Anderzijds merkten ze ook op dat het net die 
momenten zijn die veel van hen vergden. Het zou dus makkelijker moeten worden voor 
spelers om elkaar te ontmoeten.

De formule wordt als educatief zinvol ervaren.
Alle spelers geven aan iets te hebben bijgeleerd op een leuke manier. Ouders vonden dit een 
prettige manier om samen met hun kinderen bij te leren. Enkele spelers spreken over een 
unieke ervaring die hen de geschiedenis van hun stad deed herbeleven. De koppeling tussen 
geschiedenis, opdracht en locatie in de stad is dus geslaagd. Op een ludieke manier hebben 
we spelers actief aan de slag laten gaan met het erfgoed van Breda.

Er liggen nog kansen om het educatief potentieel verder te benutten.
De leerkrachten, betrokken bij de ene gastles die Eef gaf, zien mogelijkheden voor integratie 
in meerdere lessen. Ze vinden de gevarieerde werkvormen die dit spel mogelijk maakt 
een mooie aanleiding om er meer lestijd aan te besteden. Als er vooraf meer lesmateriaal 
voorhanden was geweest hadden ze dat zeker ingezet. Dit vraagt wel heel wat extra tijd van 
ons als organisatie om alles goed af te stemmen en op te volgen. Daar tegenover staat dat 
het strakker inbedden van dit spel op school mogelijk heel wat extra spelers kan opleveren.
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Toekomstplannen

Met de ervaring van deze game in de zak willen we verder met nieuwe educatieve 
games. Voornaamste punt van aandacht is hoe we het aantal actieve deelnemers 
kunnen vergroten. Zie hiervoor de uitkomsten van de evaluatie. 

We hebben plannen voor een volgende game, provinciebreed, met als thema 
‘wonderen’. Mogelijk werken we hierbij samen met de Efteling. Deze game staat 
gepland voor 2014. 

In het kader van 2018Brabant willen we een grote internationale culturele game 
maken rondom de schilder Vincent van Gogh. 

In de tussentijd richten we ons op kleinere games om te experimenteren met 
verschillende onderdelen van Alternate Reality Games, onder andere het publieks-
bereik.

5
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Samenwerking met andere instanties
Bij deze game hebben we samengewerkt met diverse instanties.

•        Eef heeft gastlessen gegeven op vijf middelbare scholen:
 •  KSE in Etten-Leur
 •  Mgr. Frenckencollege in Oosterhout
 •  Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda
 •  Mencia de Mendoza Lyceum in Breda
 •  Van Cooth VMBO in Breda

•        Voor de erfgoedinhoud hebben we samengewerkt met de volgende organisa-  
 ties, een deel van het spel speelde zich ook op deze locaties af (zie hoofdstuk 
 3.2 ‘Het erfgoed van Breda’):
 •  Grote Kerk in Breda  •  Breda’s Museum 
 •   Archeologisch Depot   •  Stadsarchief

•        Mediapartners. Diverse media zaten in het complot en publiceerden delen van de  
 storyline als nieuws van de dag of de week:
 •  Omroep Brabant  •  Stadsradio Breda
 •  Stadsblad Breda

•        Het eindevenement vond plaats tijdens de Cultuurnacht van Breda.

•        Inhoudelijk werden we ondersteund door de volgende personen en instanties:
 •  Erfgoed Brabant (Tera Uijtdewilligen, Jurgen Pigmans) 
 •  Universiteit Tilburg (Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld)
 •  Gemeente Breda (Gerard Otten, Hans de Kievith, Jeroen Grosfeld)

•        We hebben samengewerkt met diverse kunstenaars en vormgevers: 
 •  schrijver Alex van Galen schreef het script en alle teksten 
 •  beeldend kunstenaar Guus Voermans ontwierp de Panopticom-auto
 •  Studio Smack maakte de animaties
 •  Studio Jan Koek gaf vorm aan de websites
 •  regisseur Tim Klok maakte een aantal korte films van Eef

6
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Aandacht in de pers
•  http://www.deleguanen.nl/forum/topic.php?id=25
•  http://www.youtube.com/user/1989Eef
•  Voorpagina BNdeStem 3 januari 2011 ‘grote kerk in 3D’
•  Item op Brabant10 tv  3 januari 2011
•  Bredavandaag.nl 5 januari 2011 ‘raadselachtige kruisen op kasteelplein’
•  Voorpagina Stadsblad 5 januari 2011 ‘Gerard van den Cornput ontvoerd’ en ‘Wie helpt 
   Eef  om haar opa terug te vinden?!’,  pagina 35 vervolg ‘wie mobieltje vindt, mag dat       
   houden’
•  Voorpagina Stadsblad 12 januari 2011 ‘zoektocht naar opa van Eef (en smartphones) blijft       
   vol raadsels’
•  Voorpagina Stadsblad 19 januari 2011 ‘Ontknoping deze vrijdag’
•  Interview met een speler BNdeStem 21 januari 2011 ‘spel over Breda nadert ontknoping’
•  Foto Voorpagina BNdeStem 23 januari ‘geheimen ontrafeld’
•  Interview met Jeroen Neus BNdeStem 24 januari 2011 ‘drie jaar werken naar de grote 
   ontknoping’
•  Interview Omroep Brabant met Eef bij ‘Brabant leeft’ 9 januari en 16 januari
•  Interview met Eef bij Stadsradio Breda op 8, 15 en 22 januari 2011

Links
Spelwebsites www.deleguanen.nl
  www.liefdeisdichtbij.nl
  www.watdoetjekind.nl
  www.panopticom.nl

Eef op internet www.youtube.com/1989eef
  http://eefvandencornput.hyves.nl
  http://eefsgroep.hyves.nl  
  www.Eef1989.blogspot.com
  www.facebook.com/eef.vandencornput
  http://eef1989.waarbenjij.nu
  www.flickr.com/photos/54767972@N03
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teksten
Alex van Galen

films
regie  Tim Klok • Jeroen Neus
camera  Pieter Verburg
geluid  Olivier Nijs • Frank Ikink
visagie  Franceen Denbow • Suzanne Pelgrim

acteurs
Eef van den Cornput  Relinde de Graaff
Britt  Inge Schouten
Gerard van den Cornput  Piet van Eijkeren 
zware jongens  Leon van Egmond • Pim Evers 
Sem  Pim Griens 

9
grafisch ontwerp
Studio Jan Koek

animatie
Studio Smack

satelliet auto
Guus Voermans

met dank aan 
Miranda van Bragt • Marieke Scheele
Pieternel van Keyzerswaard • Paul Luijkx
Elis Learbuch • Ron Schijfs 
Jeroen Veenstra • Sjoerd van Boxtel
Max Hoefeijzers • Bart Brosens, 
Joep Peeters • Agnes Vugts • Ad Hoes
Rogier van Rossum • Kim Arnoldussen
Willem van der Vis • Johan Hendriks
Hans de Kievith • Gerard Otten
Petra van der Elst • Geurt Grosveld
Arnoud-Jan Bijsterveld • Jurgen Pigmans
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Stadsblad Breda • Stadsradio Breda
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Archeologisch Depot Breda
Cultuurnacht Breda
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