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1.1 Mijn eerste luisterboek met Hindenburg Narrator  

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u een eenvoudige luisterboekopname kunt 
maken met behulp van basisvaardigheden en een paar toetsen. Dit helpt om 
vertrouwd te raken met de objecten die de programma-interface vormen, waartoe 
ze dienen en hoe ze zich gedragen. Wij zullen in volgende hoofdstukken uitgebreider 
ingaan op alle componenten.  
Start Hindenburg Narrator.  

 
Afbeelding 1-1 Het totale programmavenster.  

Wat u ziet lijkt waarschijnlijk op deze afbeelding. Van linksboven naar rechtsonder 
zien wij de titelbalk, een menubalk, werkbalken, de Workspace, drie vensters 
genaamd Favorites, Contents en Manuscript en tot slot nog een werkbalk. De 
Workspace bevat de tijdregel. Onder de tijdregel bevindt zich een zwarte zone die 
marker line of markeringenregel wordt genoemd. Deze is bestemd voor de 
markeringen en voor de navigatiepunten die betrekking hebben op het manuscript. 
Onder de markeringenregel ligt het nog lege opnamespoor.  
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Aan de linkerkant zien we de spoorbedienknoppen (track controls). De blauwe knop 
toont de spoornaam. Daaronder staan twee schuifregelaars, de opnamestatusknop 
(met een vaag rode stip) en knoppen voor gedempt (mute), solo, effecten (pijltjes) 
en toevoeging van verdere sporen (met het neerwaartse driehoekje).  
Onder de Workspace bevindt zich het venster Favorites voor universeel benodigde 
clips zoals roomtone-pauzes, het venster Contents voor het bewaken van de 
voortgang van het inspreken tijdens het maken van een luisterboek en het venster 
Manuscript waarin de navigatiestructuur van het luisterboek wordt weergegeven, 
dan wel de volledige tekst van het document. De werkbalk onderaan heeft van links 
naar rechts de gebruikelijke knoppen voor opnemen en afspelen, een gain-indicator 
en een navigatiegedeelte.  
De zichtbaarheid van elk onderdeel wordt geregeld via het menu View. Hier kunt u 
vensters en werkbalken in- en uitschakelen.  
Als uw programma-interface er anders uitziet dan de afbeelding hierboven, probeer 
uw interface er dan identiek uit te laten zien. Gebruik het menu View en sluit 
eventuele overbodige vensters. U kunt de vensters op het scherm opnieuw 
rangschikken: pak de titelbalk van het venster en sleep het naar de door u gewenste 
plaats. U kunt elk venster breder of smaller maken door een zijkant te verslepen.  
Om een venster te activeren, klikt u op de titelbalk.  

 
Afbeelding 1-2 Het menu View, dat de aanwezigheid van werkbalken en vensters regelt.  

In de linkerbovenhoek, grenzend aan het begin van het lege opnamespoor, zien we 
een witte verticale lijn: de schrijfleeskop (playhead). De blauwe knop toont de 
tracknaam.  
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Afbeelding 1-3 Het spoor geselecteerd.  

Wanneer de track geselecteerd is, is de knop blauw. Zodra u op een ander venster 
klikt, zoals Manuscript, kleurt de tracknaamknop grijs. 

 
Afbeelding 1-4 Track niet geselecteerd, inactief en gesloten voor opname (unarmed).  

Productgegevens vastleggen 
Voor ons audioproduct moeten productgegevens worden vastgelegd. Deze worden 
sessiekenmerken (session properties) genoemd. Met een sessie wordt het geheel 
bedoeld van het Hindenburg Narrator-bestand plus alle audiobestanden, eventuele 
verdere bestanden en instellingen voor het betreffende audioproduct.  
Ga naar File | Properties. Het venster Session Properties opent standaard met het 
blad Info. Selecteer in de lijst bovenaan de optie Audiobook, noteer daaronder de 
boektitel Travelling Italy en noteer als auteur John LeCar. Klik onderin het venster op 
de knop OK.  
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Afbeelding 1-5 Optie Audiobook kiezen, boektitel noteren.  

Klik op de knop Save. Narrator slaat uw werk op en gebruikt de boektitel die bij Title 
is ingevuld als bestandsnaam. Ook in het venster Contents staat nu de boektitel, 
vetgedrukt bovenaan de lijst. Deze vervangt het voorlopige woord “book”.  

 
Afbeelding 1-6 De titel van het boek is de bestandsnaam geworden bij de eerste opslag.  

De ster achter de bestandsnaam geeft aan dat er nog audio moet worden 
opgeslagen. Dat is ook het geval indien de audio nog volledig ontbreekt. Na het 
toevoegen van audio en het opslaan van de sessie zal de ster zijn verdwenen.  

De navigatiestructuur invoeren in venster Manuscript 
Voor een luisterboek (Audiobook, ePub, DAISY) met een navigatiestructuur, is het 
nodig dat het venster Manuscript de structuuritems bevat. De inhoud die wij in 
Manuscript nu gaan invoeren, zal uit een paar kopjes bestaan. Hiertoe dienen de 
knoppen op de Bookbar.  

 
Afbeelding 1-7 Venster Manuscript is aanvankelijk nog leeg.  

De Bookbar is de werkbalk rechtsboven. Deze is bestemd voor het invoeren van titel-
items in het venster Manuscript. Klik op de knop H1. Hierdoor wordt het eerste titel-
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item (een kopje met standaardtekst) in Manuscript weergegeven.  

 
Afbeelding 1-8 Knop H1 is beschikbaar is om een hoofdstuk-item in te voeren.  

 
Afbeelding 1-9 Venster Manuscript na ontvangst van het eerste titel-item.  

Er staat "Header 1", wat een voorlopige naam is. Straks voegen wij nog enkele items 
toe en vervangen wij de voorlopige inhoud door de echte titels van de hoofdstukken 
en paragrafen.  
H1 betekent een titel-item oftewel een kopje op het hoogste niveau, dus een 
hoofdstuk. De H2-knop is nu ook beschikbaar gekomen, bestemd voor een paragraaf 
een niveau lager.  

 
Afbeelding 1-10 Knop H2 is beschikbaar als een H1 item de focus heeft in Manuscript.  

Gebruik de knoppen H1 en H2 om de titelstructuur te imiteren uit de afbeelding 
hieronder. Terwijl u dat doet, ontstaat dezelfde structuur in het venster Contents. 
Dit is met Manuscript gesynchroniseerd.  
Als het resultaat afwijkt, gaat u dan gewoon door. Dit is maar een eerste oefening en 
hoe u de structuur aanpast, komt in een later hoofdstuk aan de orde.  
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Afbeelding 1-11 Venster Manuscript met een navigatiestructuur in opbouw.  

De echte paragraaftitels in de kopjes noteren 
Om de tekst van de kopjes te kunnen bewerken, moet het venster wit zijn en moeten 
de kopjes een blauwe arcering hebben, zoals in de bovenstaande afbeelding. Als het 
venster er anders uitziet, kijkt u dan in de onderstaande tabel hoe u naar het juiste 
uiterlijk toegaat. U vindt de beschikbare opties ook in het muismenu (rechtsklikken 
op een kopje).  

Venster Tekst- 
arcering Functiemodus Primaire mogelijkheden 

Wit  blauw 
Tekstbewerking  
Naar gele arcering: druk op 
Escape.  

De tekst van de kopjes 
bewerken 

Wit  grijs 
Inactief, doordat een spoor is 
geselecteerd. Activeer Manuscript. 
(Klik op de titelbalk).  

Geen  

Wit  geel 

Structuurbewerking 
Naar blauwe arcering: 
dubbelklik op een kopje waarvan u 
de tekst wilt bewerken. 

Link Text to Time, kopje 
invoeren, niveau wijzigen, 
kopje verwijderen (Delete).  

Grijs  wit 

De track is open voor opname 
(armed). Klik op de opnameknop, 
zodat hij dofrood wordt. Activeer 
Manuscript opnieuw. (Klik op de 
venstertitel). 

Record Selection, 
invoeren van een nieuw 
kopje, niveau van het kopje 
wijzigen.  

 



Hindenburg Narrator – Handboek Audioproductie  

1 Aan de slag 18  

Maak aan de hand van het onderstaande voorbeeld een vergelijkbare structuur.  

 
Afbeelding 1-12 Vervanging van de voorlopige door de echte titels.  

De instellingen voor geluidsopname 
Ga naar Tools | Options. Selecteer op het tabblad Audio uw digitale audio-interface 
(DAI) voor Playback en voor Record. Klik op OK.  

 
Afbeelding 1-13 Instellingen voor geluidsopname.  
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