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"Homo Ludens gaat over het delen en verspreiden
kennis: zowel gedegen wetenschappelijke kennis,

innovatieve ideeën, inhoudelijke discussies, als
praktische 'know‐how'."

Editorial

Homo Ludens Magazine 1

ennis en innovatie zijn van levensbelang voor iedere sector. Innoveringen en onderzoek naar
spelvormen en de plaats van spel in de maatschappij, cultuur en onderwijs kennen in het Nederlandse
taalgebied een lange traditie. In 1938 schreef de Nederlandse historicus en ludoloog avant la lettre zijn

internationale standaardwerk Homo Ludens. Het laatste decennium heeft zowel de sector als het onderzoek
een enorme sprong gemaakt, en staat het spel en de videogame meer in de belangstelling dan ooit. Met de
opmars van wat heden 'serious gaming' wordt genoemd, staan Nederland en Vlaanderen nog steeds hun
mannetje.

Podium

Toch valt er nog een wereld te winnen. In ons taalgebied zijn talloze mensen op een professionele manier
bezig met games: wetenschappers, docenten en onderzoekers, maar ook designers, programmeurs,
concepters, audioproducers, kunstenaars, uitgevers, recensenten, journalisten en adviseurs. Op al deze
plekken wordt kennis en ervaring opgedaan met het maken van spellen en het begrijpen van spellen. Mensen
willen deze kennis wel delen, maar er was geen toegankelijk Nederlandstalig podium, tot nu toe.

Deze rol gaat Homo Ludens Magazine vervullen. In Homo Ludens verschijnen artikelen van Nederlandse
en Vlaamse wetenschappers, ontwikkelaars, en iedereen die kennis bezit die van nut is voor onze sector.
Helemaal in het Nederlands.

Wat is Homo Ludens Magazine?

Zo rijk als de gemeenschap in Nederland en Vlaanderen is, zo divers is ze ook. De vraag is dus
gerechtvaardigd: wat is Homo Ludens Magazine, en wat gaat ze doen? Een ding kunnen we voorop stellen, en
dat is: kennis. Homo Ludens gaat over het delen en verspreiden kennis: zowel gedegen wetenschappelijke
kennis, innovatieve ideeën, inhoudelijke discussies, als praktische 'knowhow'. Homo Ludens gaat niet over
nieuws, netwerken, jobs, of marketing.

Kenn is  s taat  voorop .  Het  tweede
sleutelwoord is relevantie. Het is van het
grootste belang dat zowel wordt voorzien
in behoefte van makers van games als
onderzoekers en toepassers van games.
Aan de ene kant spreekt de waardevolle
kennis die uit de artikelen blijkt al voor zich.
Aan de andere kant is van belang dat wij met zekerheid kunnen stellen we de mensen die werkzaam zijn in de
sector en het onderzoek aan het denken zetten, en op nieuwe ideeën brengen.

De gedegenheid van de kennis die wij verspreiden staat bovendien bovenaan het lijst van prioriteiten. De
wetenschappelijke artikelen in Homo Ludens moeten uiteraard voldoen aan de wetenschappelijke
standaarden: peer reviewed, onderbouwd, en relevant. Ook de artikelen waarin praktische 'know‐how'
centraal staat, worden geselecteerd op kwaliteit en relevantie. Ons redactieteam bestaat uit een gemêleerd
gezelschap van onderzoekers, programmeurs, docenten, en adviseurs: een mooie afspiegeling van
gemeenschap waar we ons op richten. Als de kennisdeling die door Homo Ludens Magazine tot stand komt,
net ook een afspiegeling is van de redactie, dan zijn wij zeer hoopvol over de positieve effecten voor
Nederland en Vlaanderen.

Ten slotte achten wij van zeer groot belang: innovatie. Dat is waar een sector als de onze, die gedreven
wordt door zowel techniek als creatieve uitspattingen, bij valt of staat. We selecteren de artikelen dan ook op
basis van de relevantie die ze hebben voor de innovatie van ﴾serious﴿ games, spelvormen, en onderzoek.

Artikelen Homo Ludens Magazine 1

In de artikelen in dit nummer is te zien hoe deze punten in de praktijk naar voren komen. In het artikel
'Spelmechanismes voor karakterontwikkeling' laat Joris Dormans zien hoe gameplay invloed heeft op de
manier waarop een speler een spelkarakter ziet of een verhaal in zich opneemt. Het werken binnen de
grenzen van een bepaald genre, omdat dat nu eenmaal zo is gegroeid, verhult en vertroebelt de effecten die
een gamemaker wil bereiken bij de speler. Het genre schept uiteraard verwachtingen bij de speler, maar de
inzichten in het artikel van Dormans maken de gamedesigner bewust dat hij of zij kan spelen met die
verwachtingen.

Auteur Ruben Meintema vraagt zich in het



"Hoe realistisch moet een serious game zijn?" artikel 'Beter dan een boek lezen?' af of
men door het spelen van een game zichzelf
cultureel kan verrijken en ontwikkelen

bijvoorbeeld op een vergelijkbaar niveau als wanneer men een boek zou lezen. Zorgt het spelen van games
alleen voor ﴾verwachte﴿ verbeteringen op motorisch gebied of kan men zich via games ook op een hoger
niveau ontwikkelen?

In het interview met game designer Jeroen Stout wordt deze koppeling met literatuur zelfs nog verder
verkend op basis van de uitdaging om games te maken in literaire traditie. De uitdaging wordt gesteld om de
kennis en ervaring van artististieke tradities te verwerken en te gebruiken in moderne games. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de aandacht voor details in games en de daaraan gekoppelde beleving van de speler van de
game. Eva Nesselroth‐Woyzbun levert in relatie tot dit artikel een prikkelend perspectief op de invloed van
Freud en het feminisme op de gameplay van de succesvolle game Portal.

Jac Geurts, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, vertelt in zijn interview hoe beleidsmakers kunnen
profiteren van de eenvoud van een spelsimulatie voor het bepalen van hun beleid en steunt daarbij op de
natuurlijke basis van systeemdenken. Ten slotte werpt hij, op basis van zijn uitgebreide vakkennis, een blik in
de toekomst van gaming en de mogelijke valkuilen en succespunten binnen het vakgebied.

Gillian Visschedijk geeft in haar artikel een blik uit de praktijk van het ontwikkelen van een serious game.
Hoe realistisch moet een serious game zijn? Is het voor een optimaal ﴾leer﴿ effect nodig om de omgeving exact
weer te geven in de game en wat is het effect van het leerproces van de spelers? Naast het antwoord op deze
vragen geeft Visschedijk ook handige stappen en tips om zelf tot een optimale inschatting te komen van het
benodigde niveau van realisme van een serious game. Een andere wijze om het doel van een educatief spel te
bepalen wordt door Martijn Koops gepresenteerd in zijn artikel 'Een model voor het ervaringsleren binnen
games'. In het artikel wordt het Serious Gaming Lemniscaat Model ﴾SGLM﴿ gepresenteerd dat de leercyclus
van Kolb combineert met de leercyclus van een educatieve game. Tot slot wordt via een casus het leermodel
besproken en enkele scherpe slotvragen gesteld.

Wij hopen en denken met deze eerste uitgave van het Homo Ludens Magazine een bijzondere collectie van
inhoudelijk prikkelende en uitdagende artikelen te hebben geselecteerd die een waardevolle toevoeging zijn
aan het kennisgebied van serious games professionals. Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar uw mening
over deze eerste uitgave en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de discussie mogelijkheid die
onder elk artikel staat.
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"Spelers verwachten dat zij invloed kunnen uitoefenen
op de ontwikkeling van een verhaal, en daarmee ook

op de ontwikkeling van hun avatars."

Spelmechanismes voor karakter ontwikkeling

Joris Dormans

anneer spelers volledig zijn ondergedompeld in een game en met controllers in de hand de
fysiek kogels proberen te ontwijken door naar links of rechts te leunen, is dit meestal te danken aan
een grote mate van identificatie met een karakter in een spel. Deze identificatie gaat ver, verder dan in

de meeste films of literatuur waarin toeschouwers of lezers weliswaar volledig kunnen meeleven, maar nooit
controle hebben over het doen en laten van hun helden. In tal van games, nemen spelers cruciale beslissingen
voor de hoofdpersonages, ze bepalen waar ze heen bewegen, wanneer ze springen en met wie ze praten. In
veel gevallen wordt het hoofdpersonage van een game, vrij letterlijk het verlengstuk van de speler in de game
wereld. Dit type gamepersonage wordt dan ook vaak aangeduid met de term “avatar”. Deze term komt
oorspronkelijk uit het Sanskriet, en duidt een manifestatie van een god in de wereld van de mensen aan. In die
zin is de term ook zeer toepasselijk voor die karakters in games die daadwerkelijk als manifestatie van een
speler fungeert.

Deze nauwe relat ie tussen speler en
karakter zorgt er voor dat er een verschil
bestaat tussen het functioneren en de
betekenis van 'karakterontwikkeling' in
games en meer traditioneel verhalende
media. In boeken of films heeft een auteur
of regisseur de volledige controle over de gebeurtenissen en de ontwikkelingen die een karakter al dan niet
doormaakt. In deze gevallen is karakterontwikkeling een instrument onder volledige controle van de auteur, in
dienst van het verhaal en krijgt het meestal een psychologische invulling. Games bevatten daarentegen veel
meer vrijheidsgraden. Spelers verwachten dat zij invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van een
verhaal, en daarmee ook op de ontwikkeling van hun avatars. Meestal wordt deze invloed aangeduid met de
term ‘agency’ ﴾Murray 1997, 126﴿. Dit betekent dat karakterontwikkeling in games, net zo als vele andere
elementen van de game, onderworpen is aan de logica van de spelregels; in games bestaan spelmechanismen
die bepalen hoe karakters zich kunnen ontwikkelen. Karakterontwikkeling krijgt in daarmee een instrumentele
invulling waarbij het verhogen van statistieken die krachten en vaardigheden representeren domineren ten
opzichte van de emotionele of psychologische interpretatie daarvan. In dit artikel wordt de term
'karakterontwikkeling' altijd op deze instrumentele wijze gebruikt.

Dit artikel vergelijkt de typische spelmechanismen voor karakterontwikkeling in twee game genres: role‐
playing games en action‐adventure games. Voor beide genres zijn avatars en hun ontwikkeling belangrijk.
Maar, zoals zal blijken, gebruiken beide genres heel ander type spelregels en geven hierdoor een geheel
andere invulling aan karakterontwikkeling in games.

De opbouw van dit artikel is simpel. Eerst volgt een uiteenzetting over karakterontwikkeling in role‐playing
games, daarna een uiteenzetting over karakterontwikkeling in action‐adventure games. In de derde en laatste
paragraaf worden de beide vergeleken en wordt in detail stil gestaan bij de aard van spelmechanismen die
aan dit verschil ten grondslag ligt. De relatie tussen games en simulaties speelt in deze discussie een
belangrijke rol. In dit artikel worden games gezien als een bepaalde subset van simulaties. Net als simulaties
gebruiken games een set van dynamische regels om een model vorm te geven. Waar in simulaties dit meestal
een model is een deel van de ons bekende wereld ﴾zoals het weer, economische situatie, of een scheikundige
reactie﴿, is het model in een game veel vaker een fictieve wereld. Waar het in de meeste simulaties om het
nauwkeurig nabootsen van de werkelijkheid gaat, staan in games juist speelbaarheid en spelplezier centraal.
Al in de vroeg jaren tachtig wijst gameontwerper Chris Crawford erop dat waar simulaties gedetailleerd zijn,
games gestileerd zijn ﴾1984, 9﴿. Vergelijkbare opmerkingen zijn te vinden bij gameonderzoekers Steven Poole
﴾2000, 240﴿ en Jesper Juul ﴾2005, 172﴿. Niemand vindt het erg dat de held van een first‐person shooter wel
erg veel wapens en munitie bij zich draagt, en ook wel heel makkelijk kan wisselen tussen die wapens. In dit
artikel wordt games en simulatie gebruikt om dat verschil aan te geven: simulatie wordt gebruikt om een
nadruk te leggen op een zekere mate van realisme ten opzichte de vaak minder realistische spelmechanismes
die vooral de spelbaarheid en het spelplezier moeten ondersteunen.1

Karakterontwikkeling in Role‐Playing Games

De opkomst van de role‐playing games valt in de tijd samen met de opkomst van de computer game
industrie, en in hun korte geschiedenis hebben de offline rollenspellen en de computer games elkaar
veelvuldig beïnvloed. “RPG‐elementen” zijn in tal van games terug te vinden. Om een goed beeld te krijgen
v a n  d e  karakter en karakterontwikkeling in role‐playing games is het goed stil te staan bij de
ontstaansgeschiedenis van dit type spellen.

Dungeons & Dragons ﴾Gygax & Arneson, 1974﴿, de eerste gepubliceerde, commerciële role‐playing game,
komt voort uit een traditie van oorlogsspellen waarin historische veldslagen werden na gespeeld ﴾Veugen
2011, 89﴿. Deze spelen werden gespeeld op grote tafels met schaalmodellen voor legereenheden en terrein.

http://homoludensmagazine.nl/auteur.php?name=dormans


"Langzaam verschoof de aandacht van grote groepen
naar kleine groepen en individuele helden, waarbij
uiteindelijk elke speler verantwoordelijk werd voor één
bepaalde held."

De regels schrijven voor hoe de spelers legereenheden kunnen verplaatsen, dobbelstenen bepalen het effect
wanneer troepen slaags raken. Deze spelen zijn zeer competitief: spelers proberen de slag te winnen door slim
te manoeuvreren en door de juiste strategie uit te denken. Tegelijkertijd zijn deze spelen redelijk nauwkeurige
simulaties van historische veldslagen. Ondanks dat de spelregels relatief simpel zijn, en dobbelstenen ver
verwijderd lijken van de gruwelijke werkelijkheid van de slagen die ze nabootsen, heeft de geschiedenis keer
op keer aangetoond dat het gebruik van dergelijke spellen door militaire staven een groot effect heeft gehad
op het verloop van echte oorlogen ﴾Perla 1990﴿. Het punt is: deze spellen zijn in de eerste plaats simulaties, en
die nadruk op realisme is voor een gedeelte terug te vinden in de rollenspellen die er uit voortvloeien.

Role‐playing games ontstonden uit oorlogsspellen doordat spelers ook fictionele veldslagen uit The Lord of
the Rings ﴾Tolkien 1954‐ 55﴿ begonnen na te spelen. In deze setting komen ook gevechten voor van een kleine
groep helden die het opnemen tegen grote groepen tegenstanders. Langzaam verschoof de aandacht van
grote groepen naar kleine groepen en individuele helden, waarbij uiteindelijk elke speler verantwoordelijk
werd voor één bepaalde held. De regels evolueerden mee. Door de focus op individuele helden ontstond er
meer en meer behoefte om die helden in detail te simuleren. Deze focus op simulatie is tot op de dag van
vandaag terug te vinden in hedendaagse role‐playing games, zowel op als buiten de computer.

Een andere belangrijke doorbraak, hoewel die wellicht meer in de lijn van de historische oorlogsspellen ligt,
is de ontwikkeling van dezelfde groep karakters over meerdere speelsessies en scenario’s. In oorlogsspellen
was het al gebruikelijk om meerdere veldslagen uit een bepaalde historische campagne achter elkaar te
zetten, al dan niet met gebruik van spelregels die het mogelijk maken dat de uitkomst van de ene veldslag van
invloed is de een volgende veldslag. In een role‐playing game nam dit mechanisme een grotere vlucht. De
individuele held, of de avatar van de speler, werd een vaste waarde in lange, soms eindeloze, series verhalen
die lang niet altijd een geheel vormen. Tijdens elke sessie verzameld een speler “ervaringspunten” voor zijn
avatar en op basis van deze punten groeit de kracht van de avatar. Al snel werd dit gegeven één van de
belangrijkste peilers van het nieuwe genre: spelers bouwen over langere tijd aan een personage. In sommige
gevallen is het zelfs zo dat de term role‐playing synoniem geworden is aan het opbouwen van een karakter:
wanneer er wordt gezegd dat een computer game role‐playing elementen bevat, wordt er vaak bedoeld dat
de avatar van de speler zich op deze manier ontwikkelt.

Vooral in de kringen van fanatieke spelers
van klassieke, analoge rollenspellen, wordt
nog wel eens neerbuigend gekeken naar de
computer role‐playing games. In hun ogen
lijken computer roleplaying games niets
meer dan een mooie, visuele schil om een
i n g e w i k k e l d e  s p r e a d s h e e t  w a a r i n

uiteindelijk de statistieken van grotere doorslaggevende rol zijn dan de verhaallijn of het daadwerkelijk
“spelen van een rol”. Dit commentaar wordt eigenlijk nog het meest pakkend weergegeven door de persiflage
o p  M a s s i v e l y  M u l t i p l a y e r  O n l i n e  R o l e ‐ P l a y i n g  G a m e s  ﴾ M M O R P G s ﴿  P r o g r e s s  Q u e s t  ﴾ z i e
http://www.progressquest.com﴿. Het onderscheid tussen deze totaal verschillende stijlen van spelen komt
onder andere nog steeds naar voren in het bestaan van speciale role‐playing servers voor MMORPGs zoals
World of Warcraft, waar de spelers geacht worden meer te handelen naar de fictionele realiteit van de
spelwereld dan naar de instrumentele realiteit spelregels ﴾Copier 2007﴿.

Toch zijn spelregels en fictie in een rollenspel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals reeds gezegd,
simuleert een rollenspel een fictionele wereld door middel van spelregels. De spelregels bepalen uiteindelijk
wat een avatar zoal kan doen in de spelwereld ﴾Dormans 2006﴿. Een rollenspel met uitgebreide regels voor
ruimteschepen en gevechtsregels voor laserwapens zoals in Traveller ﴾Miller 1977﴿, suggereert heel andere
opties voor interactie dan een spel met regels voor middeleeuwse politiek en gearrangeerde huwelijken zoals
in Pendragon ﴾Stafford 1985﴿. Inleving in een spel geschiedt door spelregels; pas wanneer spelers een
duidelijk beeld hebben van wat er in een spel allemaal mogelijk is, kunnen zij zich opstellen als een actieve
agent in de fictionele wereld. Eén blik op de “character sheet” ﴾zie figuur 1﴿ van een analoge role‐playing game
is vaak genoeg om een goed beeld van een spelsysteem te krijgen. Wanneer de helft van de sheet ingeruimd
is voor het bijhouden van wapens en verwondingen dan zal het spelsysteem zijn ingericht op confrontatie en
actie.

D e  r e g e l s  v o o r  h e t  d a a d w e r k e l i j k
ontwikkelen van een karakter zijn niet altijd
meteen zichtbaar. In het oorspronkelijke
Dungeons & Dragons verzamelen spelers
ervaringspunten, bij een bepaald aantal
punten bereikt een karakter het volgende
niveau ﴾“level”﴿ waardoor het karakter meer
levenspunten krijgt en vaak vaardigheden
op het gebied van vechten of magie
verbeteren. De ervaringspunten worden
verdient door het verslaan van monsters,
maar ook door het succesvol gebruiken van
magie en andere vaardigheden. Doordat



Figuur 1 – De character sheet voor de derde editie van
Dungeons & Dragons ﴾beschikbaar via
http://www.rpglibrary.org/sheets/blackmoors3e/index.php﴿

het karakter hier steeds beter in wordt, zijn
voor bereiken van elk opeenvolgend niveau
s t e e d s  m e e r  ervaringspunten nodig,
hierdoor kunnen spelers hun karakter in
e e r s t e  i n s t a n t i e  v a a k  r e l a t i e f  s n e l
ontwikkelen, maar gaat dat steeds trager
naar mate het karakter langer verder komt.

Het  spe l sys teem van  Dungeons &
Dragons als geheel kenmerkt zich door een
grote invloed van kansfactoren, en dit werkt
d o o r  o p  d e  m e c h a n i s m e n  v o o r
karakterontwikkeling. Om te bepalen of een
karakter een vijand raakt met een zwaard of
boog, gooit de speler een dobbelsteen. De
kans dat het lukt is afhankelijk van de
vaardigheid van het karakter, maar ook van

het type vijand en vooral diens beschermende pantser. Deze kansen staan eigenlijk van te voren vast, spelers
hebben heel weinig invloed op het succes van hun karakters. Wanneer een karakter een niveau omhoog gaat,
dan wordt er ook een dobbelsteen geworpen, deze dobbelsteen bepaald hoeveel levenspunten het karakter er
bij krijgt. Kans is dus ook hierbij van doorslaggevend belang. Je zou kunnen zeggen dat het spelen van
Dungeons & Dragons een oefening in onderwerping aan het noodlot is. Eigenlijk niet heel veel anders dan een
potje Ganzenbord of Levensweg ﴾Klamer 1960﴿. Ondanks dat de spelers invloed hebben op welke
vaardigheden hun karakters ontwikkelen, wordt de ‘dagelijkse werkelijkheid’ van een karakter in Dungeons &
Dragons voor een belangrijk deel bepaalt door toevalsfactoren. Vergelijkbare spelmechanismen die vooral
gebaseerd zijn op toevalsfactoren zijn terug te vinden in veel computer varianten van roleplaying games
inclusief de meeste moderne MMORPGs. Je zou kunnen zeggen dat het rollen van de dobbelsteen van groter
doorslaggevend belang is geworden dan het spelen van een rol.

Overigens zijn lang niet alle role‐playing games op dit zelfde idee gebouwd. Er zijn er genoeg die meer
keuze en verantwoordelijkheid bij de speler leggen. Daarnaast bestaan er spelsystemen die werken zonder
dobbelstenen zoals Amber ﴾Wujcik 1991﴿. Deze spelsystemen bieden over het algemeen andere
mogelijkheden voor spelers om de fictieve wereld van hun karakters te beïnvloeden. Uiteindelijk zijn
spelregels namelijk wel nodig om de spelwereld tastbaar te maken, het is aan ontwerpers van spelsystemen
om te kiezen op welke onderdelen spelers invloed krijgen. Daar waar de spelregels spelers toestaan keuzes te
maken, is uiteindelijk waar spel om gaat; waar spelers ook goed in kunnen worden. Op die onderdelen die
worden uitbesteed aan dobbelstenen of andere toevalsfactoren hebben spelers juist geen invloed, en zijn
daardoor van ondergeschikt belang. Uiteindelijk is Dungeons & Dragons, maar ook in zekere mate World of
Warcraft ﴾Blizzard Entertainment 2003﴿, veel meer een strategisch karakterontwikkel spel dan een tactische
‘dungeon crawler’. In Dungeons & Dragons heeft de speler uiteindelijk het meeste invloed op beslissingen en
planning ten aanzien van de ontwikkeling en uitrusting van hun karakters ﴾de lange termijn strategie﴿. Bij het
uitvoeren van de gevechten ﴾de tactische uitvoering van die strategie﴿ komen nauwelijks keuzes van de
spelers kijken.2

Karakterontwikkeling in Action‐Adventure games

Behendigheid in het uitvoeren van een gevecht is wel een kenmerkend element van action‐adventure games.
Deze genres zijn enerzijds aan elkaar gerelateerd: in beide genres staat meestal een ﴾avontuurlijke﴿ verhaallijn
centraal. Anderzijds is de behendigheid die nodig is voor het spelen van een actionadventure game geen
onderdeel van de gameplay van een traditioneel rollenspel.

Er is een duidelijk historisch verband tussen de ontwikkeling van het genre van de action‐adventure game
en dat van de roleplaying game. De eerste adventure games, nog voordat het actionadventure games werden,
waren direct geïnspireerd door de Dungeons & Dragons. Maar waar de regels voor role‐playing games zich
voor een belangrijk deel lijken te richten op karakterontwikkeling, ligt de focus van adventure games meer bij
de wereld en het verhaal. Doordat adventure games van meet af aan gebruik maakten van de computer
media konden deze games zich veel meer veroorloven op het gebied van simulatie. Met rekenkracht van de
computer is het geen probleem om de natuurkundige principes van het bewegen door een wereld met grote
precisie simuleren. Hierdoor werd het mogelijk om spelprincipes afkomstig uit action games toe te gaan
passen op adventure games. Voor het bepalen van de uitkomst van een gevecht is geen dobbelsteen meer
nodig, in plaats daarvan kunnen timing en vaardigheid van de speler de doorslag geven.

De Legend of Zelda serie ﴾Miyamoto 1986‐present﴿ is waarschijnlijk het meest klassieke voorbeeld van de
actionadventure game. Vanaf het eerste deel van deze serie stapt de speler in de schoenen van de held Link
die prinses Zelda moet redden. Tijdens zijn queeste neemt Link’s kracht toe en vindt hij tal van wapens en
andere voorwerpen die hem verder helpen. De ontwikkeling die Link doormaakt lijkt in vele mate op het
klassieke helden verhaal zoals dat is beschreven door Joseph Campbell ﴾1947﴿. In vergelijking met een
gemiddelde role‐playing game is de ontwikkeling van Link behoorlijk eenzijdig. Hij vindt altijd dezelfde
wapens, en altijd in dezelfde volgorde. Hij ontwikkelt meer levenspunten door “heart containers” te

http://www.rpglibrary.org/sheets/blackmoors3e/index.php


verzamelen ﴾zie afbeelding 2﴿. Hier is wat variatie: het hangt af van het doorzettingsvermogen van de speler
om op zoek te gaan naar alle “heart containers” die in het spel verstopt zitten. Maar veel invloed heeft dit niet.

D e  L e g e n d  o f  Z e l d a k e n t  g e e n
ervaringspunten. De groei van het karakter
is rechtstreeks gekoppeld aan de progressie
van de speler in het spel. De krachten van
Link nemen vooral toe door het verzamelen
van wapens en deze wapens vindt Link
vooral na het verslaan van slechteriken in
grotten,  kerkers  en tempels .  Kortom,
karaktergroei in deze games hangt nauw
samen met het level‐ontwerp, en niet met
speciale spelmechanismen zoals dat het
geval is in een role‐playing game.

Sterker nog, de wijze waarop de levels in
de meeste Legend of Zelda spel in elkaar
zijn gezet, ondersteunen deze groei. De
Legend of Zelda is namelijk gebouwd op
een relatief simpele formule, die zo effectief en succesvol is dat deze consequent herhaald wordt voor bijna
elke ‘dungeon’ die de speler tegenkomt. Die formule ziet er globaal als volgt uit.

Acte een: Link betreedt of benaderd de dungeon, een serie relatief simpele uitdagingen zetten de toon
voor de rest van de dungeon.
Betreden van de dungeon: Een wat moeilijkere uitdaging of groter monster markeert het moment dat
Link zich daadwerkelijk toegang verschaft tot de dungeon en de speler een overzicht krijgt van de
doelen in deze dungeon zijn.
Acte twee: Link kan in relatieve vrijheid het eerste gedeelte van de dungeon verkennen. Nieuwe
spelelementen en tegenstanders worden in dit gedeelte met relatief eenvoudige uitdagingen
geïntroduceerd.
‘Mid‐level mini‐boss’: Een gevecht met een ‘mini‐boss’ waarna Link een nieuw voorwerp bemachtigd.
Acte drie: Het nieuwe voorwerp maakt het mogelijk dat Link doordringt tot plekken waar hij eerder niet
kon komen. Vaak krijgt de speler op dit moment de mogelijkheid om te oefenen met het nieuwe
voorwerp en deze te combineren met andere spelmechanismen.
Climax: Uiteindelijk volgt een confrontatie met de eindbaas die verslagen wordt met behulp van het
nieuwe voorwerp, al dan niet in combinatie met andere spelmechanismen.

Het is natuurlijk geen toeval dat deze structuur tal van overeenkomsten vertoont met klassieke scenario
structuren die we kennen van Hollywood films ﴾Vogler 2007﴿, en met de heldenmythe zoals die beschreven is
door Campbell ﴾1947﴿. Deze structuren zijn immers ook beproefde formules, en blijkbaar zijn ze redelijk goed
toepasbaar op action‐adventure games. Wat wel opvallend is, is dat deze formule werkt op het niveau van de
individuele dungeon, en dus binnen hetzelfde spel een aantal keer herhaald wordt.

In de ‘Zelda‐formule’ spelen twee zaken een belangrijke rol. Ten eerste wordt de speler goed voorbereid op
het uiteindelijke gevecht met de eindbaas, ten tweede wordt de progressie van de speler gestructureerd door
vele slot‐en‐sleutel puzzels of spelmechanismen. Ik zal deze twee zaken hieronder verder toelichten

Zoals al eerder is opgemerkt is de behendigheid van de speler van doorslaggevend belang in een action‐
adventure game. Het is dan ook van groot belang de speler goed voor te bereiden op de uitdagingen die nog
gaan komen. De formule zorgt er voor dat elementen vaak in de eerste acte aangekondigd worden, in de
tweede acte krijgt de speler de mogelijkheid te oefenen en pas in de derde acte, en vaak uiteindelijk in het
eindgevecht, volgt de echte toets. Het nieuwe voorwerp dat de speler halverwege het verhaal bemachtigd, is
onderworpen aan een vergelijkbaar trainingsregime. Nadat Link het heeft bemachtigd volgen eerst simpele
toetsen, en uiteindelijk zal de Link in het eindgevecht moeten bewijzen dat hij dit nieuwe voorwerp ﴾vaak een
wapen﴿ onder de knie heeft. Deze levelstructuur wordt veelvuldig toegepast in actie games, zeker in de actie
games die zijn uitgegeven door Nintendo, en is onder andere beschreven door game ontwerper Daniel Cook
﴾2007﴿, tegelijkertijd vertoond deze structuur opvallend veel gelijkenissen met trainingstechnieken die
gebruikt worden in Oosterse vechtsporten ﴾Kohler 2005﴿. Deze gelijkenis is niet alleen te verklaren uit het feit
dat Nintendo een Oosters bedrijf is, maar vooral ook omdat het aanleren van een repertoire aan bewegingen
en hun combinaties zowel van belang is voor vechtsporten als voor actie games.

De slot‐en‐sleutel mechanismen zijn kenmerkend voor actionadventure games ﴾Ashmore & Nietsche
2007﴿, en worden zeer slim ingezet om de speler de karakterontwikkeling te laten ervaren. Op de eerste plaats
zorgen sloten en sleutels ervoor dat spelers geconfronteerd worden met een puzzel: het vinden van de juiste
sleutel voor een afgesloten deur. Maar het mechanisme biedt meer mogelijkheden, vooral wanneer de sloten
en de sleutels niet onmiddellijk als zodanig herkenbaar zijn. Veel van de wapens en voorwerpen die Link op
zijn pad vindt, werken op de een of andere manier als sleutel. Een boog is niet alleen een wapen, maar stelt
Link ook instaat schakelaars te raken die anders onbereikbaar zijn. Bommen kunnen gebruikt worden om
beschadigde muren op te blazen en zo nieuwe doorgangen te creëren. Deze verhulde sleutels werken goed,



"Juist daar waar een game discrete spelmechanismes
gebruikt staat het de spelers toe om keuzes te maken
en een strategische of tactische interactie met de game
aan te gaan."

vooral wanneer de speler eerst confronteert wordt met de sloten die de sleutel opent, zelfs ﴾en misschien wel
vooral﴿ wanneer de speler deze in eerste instantie niet als zodanig herkent. De belangrijkste redenen hiervoor
zijn:

1. Wanneer de sleutels als eerste worden gevonden dan worden spelers gedwongen alles mee te nemen
wat ze op hun pad tegenkomen. Meestal leidt dit niet tot de beste gameplay.

2. Het is gemakkelijker om een verhulde sleutel te herkennen voor wat het is wanneer de speler eerst de
sloten is tegengekomen. Zelfs als ze dat in eerste instantie niet beseften. Wanneer de sleutel vervolgens
is verkregen zal de speler actief de intentie formuleren terug te keren naar een bepaalde plek, hetgeen
het gevoel van ‘agency’ versterkt.

3. Wanneer de spelers voorbij sloten komen die ze in eerste instantie niet konden openen zullen ze de
groei van hun karakter ervaren: ze kunnen nu iets wat ze eerder niet konden.

Discrete mechanismen versus continue simulaties

De verschillen tussen de mechanismen voor karakterontwikkeling in role‐playing en action‐adventure games
leiden tot grote verschillen in betekenis en beleving van spelers. Toevalsfactoren en of een spelmechanisme
continu of discreet is, speelt hier bij een grote rol.

Continu en discreet worden hier in de wiskundige zin gebruikt, waarbij continue wil zeggen dat de waardes
waarmee een spelmechanisme werkt oneindig deelbaar zijn, terwijl discreet wil zeggen dat ze zijn gelimiteerd
tot een beperkte set. Een goed voorbeeld van het verschil tussen continu en discreet is te vinden in turn‐based
versus real‐time strategy games. Het tijdmechanisme van een game die gebruikt maakt van beurten is
discreet: een zet wordt binnen een bepaalde beurt gedaan. In een real‐time game is het tijdsmechanisme
continu: zetten of commando's kunnen op elk moment worden doorgevoerd. Het gebruik van vakjes om aan
te geven waar spelstukken kunnen staan is een voorbeeld van discreet gebruik van ruimte in een game.
Schaak is een spel waarbij zowel tijd en ruimte discreet zijn, terwijl StarCraft ﴾Blizzard Entertainment, 1998﴿
een voorbeeld is van een strategisch spel met een grotendeels continue tijd en ruimte.3

Het effect van het verschil tussen continue en discrete spelmechanismen kan goed worden uitgelegd aan
de verschillende mechanismen die gebruikt worden om de levenskracht of levenspunten van de avatar uit te
drukken. In de Legend of Zelda wordt de levens kracht van Link weergegeven met een aantal hartjes. Hoe
meer hartjes Link heeft hoe meer schade hij nog kan ontvangen voordat hij dood gaat. De schade die andere
vijanden hem toe brengen wordt uitgedrukt in een aantal hartjes en is altijd hetzelfde: de ene vijand doet altijd
1 hartje schade, de andere vijand altijd 2. In de Legend of Zelda kan het voorkomen dat een vijand een half of
een kwart hartje schade doet, maar nooit zal een speler 0,3 of 0,1276 hartjes schade lijden. De levenskracht
van Link wordt uitgedrukt op een discrete schaal en is niet onderhevig aan toevalsfactoren. Dit geldt ook voor
de schade die Link toe brengt aan zijn tegenstanders. De levenskracht van tegenstanders is niet altijd duidelijk,
maar een vijand van een bepaald type heeft er altijd evenveel als een andere vijand van hetzelfde type. De
wapens die Link gebruikt doen ook altijd evenveel schade ﴾hoewel sommige wapens meerdere aanvallen
toestaan, met verschillend effect﴿. De speler merkt al snel dat een bepaalde vijand uit de weg geruimd wordt
nadat deze twee keer geraakt is met een boog of zwaard, of een keer getroffen moet worden met een bom.

Veel role‐playing games drukken levenskracht uit in levenspunten. Dit is meestal ook een discrete schaal,
maar omdat de schaal vaak veel groter is dan het aantal hartjes in de Legend of Zelda, en omdat de schade die
de avatar van de speler krijgt en uitdeelt veel vaker onderhevig is aan toevalsfactoren, gedraagt dit
mechanisme zich veel meer als een continu spelmechanisme. Op een gegeven moment is het handiger om de
levenskracht uit te drukken in een percentage en te visualiseren als een balk in een staafdiagram ﴾de wel
bekende ‘health‐bar’﴿. In dit soort systemen is de schade die wapens een vijand toebrengen vaak variabel.
Regelmatig wil het aantal levenspunten van de vijand ook nog variëren. Dit zorgt er voor dat het aantal keren
dat een speler een vijand moet raken niet van te voren te bepalen is, en ook elke keer weer anders is.

Dit verschillen zijn exemplarisch voor de verschillen tussen roleplaying games en action‐adventures. De
meeste karakterontwikkelmechanismen van een role‐playing game neigen naar continue mechanismen, zeker
in vergelijking met de mechanismen van een action‐adventure game. Ga maar na: een role‐playing game
heeft meestal meer statistieken voor een karakter, meer verschillende wapens, meer levels, waardoor er een
veel groter spectrum aan mogelijke combinaties van karakters en uitrustingen bestaat voor een gemiddelde
role‐playing game dan voor een gemiddelde action‐adventure game. De spelmechanismen die de
ontwikkeling van een karakter in een action‐adventure game controleren zijn daarentegen uiterst discreet: een
deur is op slot of niet. De avatar heeft het juiste wapen bemachtigd en kan zo dieper doordringen in een
kerker of niet. Vaak is er geen tussenweg, waar die in roleplaying games vaak wel bestaat.

Als we in een role‐playing game op zoek
gaan naar discrete spelmechanismes dan
zijn veel meer te vinden in keuzes rondom
karakterontwikkeling en uitrusting. In de
meeste role‐playing games is een van de
eerste keuzes die een speler maakt uit een
beperkt aantal karaktertypes ﴾'classes'﴿. Elk

karaktertype heeft sterke en zwakke punten. Vervolgens kan de speler in veel gevallen op gezette tijden



keuzes maken hoe de avatar zich verder ontwikkeld. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Deus Ex ﴾Ion
Storm, 2000﴿. Dit spel kent weliswaar geen karaktertypes en levels, maar de avatar vindt wel geregeld
'upgrade cannisters' die gebruikt kunnen worden om het cyborg‐lichaam van de avatar te verbeteren. Zo kan
de speler kiezen tussen een 'stealth module' om tijdelijk onzichtbaar te worden en 'subdermal armor' om veel
meer schade aan te kunnen. Elke keuze kan maar een keer gemaakt worden. Kiest de speler voor het pantser
kan dat niet later ongedaan worden gemaakt en als nog voor de tijdelijke onzichtbaarheid worden gekozen.
Deze keuze hebben veel invloed op de lange termijn strategie en mogelijkheden van de speler. Uitrusting
biedt vergelijkbare keuzemogelijkheden op een wat kortere termijn. Welke wapens een karakter gebruikt is in
de meeste gevallen een bijzonder discrete keuze: avatars hebben in de meeste gevallen slechts twee handen.
De goede wapens inzetten tegen de juiste vijanden is vaak van doorslaggevend belang. Vaak is het aantal
wapens dat een avatar tot zijn of haar beschikking heeft gelimiteerd tot een vaststaand aantal 'inventory slots'.

Nu is het natuurlijk zo dat in een gemiddelde action‐adventure game ook continue mechanismen voor
komen.  Juist  het act ie gedeelte kenmerkt zich door een combinatie van continue en discrete
spelmechanismen: positionering en timing spelen komen heel nauw in dit type game. In tegenstelling tot
meeste roleplaying games zijn de mechanisme voor gevechten niet gebaseerd op discrete beurten, maar
gebeuren ze in real‐time. Dit verschil vloeit voor een belangrijk gedeelte voort uit de verschillende
ontstaansgeschiedenissen van beide genres, maar wordt ook in stand gehouden door het feit dat spelers van
role‐playing games lang niet altijd zitten te wachten op een gedetailleerde spelmechanismen voor gevechten:
de lol van het spelen van een role‐playing game komt nu juist voort uit het feit dat de spelers in de rol kunnen
stappen van karakters die juist heel anders zijn en die dingen kunnen die zij in het echt niet beheersen. In een
role‐playing game moet iedereen een zwaardheld met bliksemsnelle reflexen kunnen spelen, ongeacht de
fysieke behendigheid van de speler. Role‐playing games gebruiken dobbelstenen ﴾en andere toevalsfactoren﴿
bij uitstek een effectief spelmechanisme om detail te suggereren op die onderdelen die niet tot de kern van de
game behoren. Wat dat betreft staan ze nog steeds in de traditie van historische oorlogspellen die over
strategie gaan en daarom de fysieke gevechtshandelingen met behulp van dobbelstenen kunnen afhandelen.

Juist daar waar een game discrete spelmechanismes gebruikt staat het de spelers toe om keuzes te maken
en een strategische of tactische interactie met de game aan te gaan. Het zwaartepunt van de gameplay
verschuift op die manier automatisch naar het gedeelte van de game waar dit soort keuzes te vinden zijn. Dit
heeft verre gaande gevolgen voor zowel de analyse als het ontwerpen van games ﴾voor een uitgebreidere
discussie over dit punt zie Adams & Dormans, 2012﴿. Voor role‐playing games betekent dit dat er veel keuze
is op het gebied van de karakterontwikkeling en uitrusting maar dat ze voor gevechten en confrontaties
afhankelijk zijn van de onvoorspelbaarheid van de dobbelsteen. Action‐adventure games meer keuzes in de
gevechtshandeling en in andere acties, maar veel minder in de karakterontwikkeling. In dat opzicht staat
karakterontwikkeling veel centraler in een role‐playing game dan in een action‐adventure, waar de actie zelf
minstens net zo belangrijk is.

Shigeru Myamoto heeft ooit in een interview aangegeven dat de ervaring van groei een belangrijk doel is
van de Legend of Zelda, maar dat hij daarbij in tegenstelling tot role‐playing games niet geïnteresseerd is in
een groei zoals die wordt uitgedrukt in nummers en cijfers maar veel meer een groei bij de speler heeft willen
veroorzaken ﴾in DeMaria & Wilson 2004, 240﴿. Uiteindelijk drukt hij daarmee heel nauwkeurig het verschil
tussen karakterontwikkeling in role‐playing games en action‐adventure games uit. Waar karakterontwikkeling
in een roleplaying game vooral een ontwikkeling van een fictief karakter is, en er een redelijk grote afstand is
tussen speler en avatar, slaagt de actionadventure erin de ontwikkeling van karakter en speler nauw met
elkaar te verbinden. De ontwikkeling en progressie van het karakter van is direct verbonden met de
ontwikkeling die de speler doormaakt. Om die reden heeft die ontwikkeling een andere structuur nodig:
ervaringspunten kunnen nooit de speler leren een aanval goed te timen. Vandaar dat ze van weinig waarde
zijn in een action‐adventure.

Conclusie

Voor beide insteken is iets te zeggen. Role‐playing games bieden veel ruimte en aan spelers om karakters
naar eigen inzicht te vormen. Maar de vrijheid van de speler gaat ten koste van artistieke controle die een
action‐adventure vaak weer slim uitbuit om een zeer gestructureerde speelervaring neer te zetten waarin
karakterontwikkeling gepaard gaat met een parallelle ontwikkeling van de speelvaardigheden van de speler.
Kort gezegd in een role‐playing game is karakterontwikkeling het subject van het spel, terwijl in een action‐
adventure deze ontwikkeling parallel loopt aan het resultaat van het spelen.

Bij het ontwerpen van een spel is het goed te beseffen welke ervaring het doel van het spel is. Games zijn
niet gebonden aan de grenzen die genres neerzetten. Uiteindelijk is er een heel continuüm mogelijk aan
hybride vormen die discrete en continue mechanismen voor karakterontwikkeling combineren, en op slimme
wijze gebruik maken van toevalsfactoren om zo de juiste afstand tussen speler en avatar te scheppen. Het is in
ieder geval belangrijk op te merken dat welke keuzes ook gemaakt worden, het zwaartepunt van de tactische
of strategische gameplay vaak vanzelf komt te liggen daar waar discrete spelmechanismen de speler tactische
of strategische keuzemogelijkheden biedt.

Noten

1. Hiermee wordt zeker niet uitgesloten dat realistische games niet speelbaar of leuk zouden zijn. In tegendeel, vaak verhoogt een zekere mate van



realisme het spelplezier. Het gaat in dit geval om aan te geven dat meer realisme niet per definitie leidt tot een betere game.
2. Hier wordt de strategische dimensie opgevat als maken van plannen voor de lange termijn, waar bij de speler relatief veel tijd voor en controle
heeft over het planningsproces. De tactische dimensie gaat daarentegen over het uitvoeren van een plan waarbij de speler juist veel meer moet
inspelen op de omstandigheden waar zij verder geen invloed op heeft. Beide dimensies zijn anders dan de behendigheid die nodig is voor het
uitvoeren van de acties. Voor een uitgebreide discussie over deze twee dimensies in games zie aflevering 68 van Board Games with Scott
﴾http://www.boardgameswithscott.com/?p=372﴿.
3. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op een computer uiteindelijk alle waardes discreet zijn. De computer is namelijk een digitaal systeem dat
alle data opslaat als nullen en enen. Afhankelijk van de gekozen precisie kan dit van invloed zijn op de precisie van een game. In een platform game
kan de positie bepaald zijn tot op het niveau van individuele pixels. In de meeste gevallen zal dit voor de speler als een continue schaal aanvoelen.
Dit geeft aan dat continue en discreet in de context van deze discussie in elkaar overvloeien. Een discrete schaal met voldoende mogelijkheden is
op een gegeven moment niet meer te onderscheiden van een continue schaal.
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“Een game kan een fictieve wereld scheppen, en in
deze wereld betekenis over verschillende onderwerpen

scheppen en overbrengen.”

Beter dan een boek lezen?

Een verkenning van literaire leesniveau's in games

Ruben Meintema

unnen gamers beter een boek gaan lezen? Of maken games de jeugd juist slimmer? Er wordt
wel eens beweerd dat het spelen van games goed is voor de ontwikkeling van bepaalde cognitieve
vaardigheden. Het gaat dan vooral om zaken als reactievermogen, ruimtelijk inzicht, en een verbeterde

hand‐oog‐coördinatie. Zie hiervoor bijvoorbeeld Everything bad is good for you van Steven Johnson
﴾Johnson, 2005﴿ en De slechte smaak is de goede smaak van Gust de Meyer ﴾De Meyer, 2006﴿.

Maar een verbeterde hand‐oog‐coördinatie zegt nog niets over culturele en literaire ontwikkeling. Om hier
iets over te kunnen zeggen, moeten we de consumptie van 'hogere' cultuur en videogames met elkaar
kunnen vergelijken. Over het onderscheid tussen hogere en lagere cultuur valt genoeg te filosoferen, maar nu
nemen we voor het gemak aan dat literatuur op de leeslijst van middelbare scholen onder hogere cultuur valt.
De samenleving acht het blijkbaar van belang om leerlingen met deze literatuur in aanraking te brengen. Om
het leesniveau van leerlingen te kunnen meten, is een meetlat ontwikkeld. Deze meetlat bestaat uit zes
lezersniveaus. Dit artikel is een verkenning van de mogelijkheden om dezelfde meetlat ook te gebruiken voor
videogames.

De zes lezersniveaus zijn ontwikkeld in het promotie‐onderzoek van Theo Witte. Aan de hand van
opdrachten kan worden gemeten tot welk duidelijk gedefinieerd lezersniveau een leerling behoort. Het doel
van het literatuuronderwijs is het verhogen van de literaire competentie van de leerling. Bij het meten van het
'lezers'‐niveau van de spelers van videogames ontbreekt uiteraard een onderwijssituatie. Als materiaal voor
dit onderzoek gebruik ik daarom de gemakkelijkst beschikbare bron van gameverslagen: gamerecensies.

Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen tussen dit bronmateriaal en de leesverslagen en opdrachten die
scholieren uit moeten voeren, aan de hand waarvan het lezersniveau gemeten wordt. Ten eerste zijn
leesverslagen verplicht, en recensies worden vrijwillig geschreven. Ten tweede wordt een leesverslag
geschreven door een scholier in de leeftijd van 16‐18 jaar. De leeftijd van een recensent kan variëren.
Lezersniveau is echter onafhankelijk van leeftijd. De basis wordt gevormd in het onderwijs, maar iedereen kan
zichzelf in het latere leven nog literair ontwikkelen.

De belangrijkste overeenkomst is dat zowel in leesverslagen als in recensies een beoordeling wordt
gegeven van een boek/game op basis van bepaalde criteria. Het boek/de game wordt geanalyseerd, en
vervolgens wordt op basis van deze criteria een waardeoordeel voltrokken. Het zijn deze criteria die langs de
meetlat van Theo Witte kunnen worden gelegd.

De relevantie van dit artikel is dus tweeledig. Enerzijds is het artikel een verkenning van de mogelijkheden
om de discussie over de invloed van games op de culturele ontwikkeling van jongeren te structureren. Als we
games en literatuur langs dezelfde meetlat leggen, kunnen we pas een zinnige vergelijking maken.
Tegelijkertijd is het artikel een verkenning van het discours van de Nederlandstalige gamekritiek. Uit sommige
recensies blijkt namelijk sterk de ambitie en wens om games net zo serieus te nemen als literatuur ﴾’t Hooft,
2011﴿ ﴾Van Veen, 2011a﴿.

Twee aparte werelden?

Kunnen games en literatuur überhaupt met elkaar vergeleken worden? De wetenschap is verdeeld over deze
kwestie. De Nederlandse cultuurwetenschapper Barend van Heusden is van mening van niet. Cultuur is
volgens hem het betekenis geven aan de omgeving, aan de wereld. Literatuur is dan het afbeelden van dit
proces van betekenisgeving. Literatuur is meta‐betekenis. Volgens Van Heusden staat het spel buiten het
proces van betekenisgeving, en kan het dus ook niet met literatuur vergeleken worden ﴾Van Heusden, 2007﴿.

De Amerikaanse gamewetenschapper Gonzalo Frasca is ook van mening games en literatuur fundamenteel
van elkaar verschillen, maar denkt wel dat games ook een proces van betekenisgeving zijn. Het verschil is
alleen dat literatuur een bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen laat zien, en dat games vooral laten zien
welke factoren invloed hebben op de gebeurtenissen ﴾Kücklich, 2003﴿. In lijn hiermee legt de Duitse
gamewetenschapper Julian Kücklich uit dat literatuur één vastomlijnd verhaal vertelt, terwijl games meer
verhalenmachines zijn ﴾Frasca, 2003﴿.

Het is belangrijk om de vergelijking tussen
games en literatuur meer af te bakenen: het
g a a t  u i t s l u i t e n d  o m  v e r h a l e n d e
videogames. Maar zelfs dit is een punt van
discussie. De Deense gamewetenschapper
Jesper Juul betoogde in zijn artikel 'Games
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telling stories?' dat een spel niet in staat is om een verhaal te vertellen, en dat het verhaal vaak weggestopt is
in de tussenfilmpjes ﴾Juul,2001a﴿. Tegenwoordig heeft hij zich aangesloten bij het gangbare beeld dat een
videogame in staat is om een fictieve wereld voor te schotelen aan de speler, waarin de speler verhalen
beleeft ﴾Juul, 2001b﴿.

In dit artikel worden uitsluitend verhalende games langs de literaire meetlat gelegd. Er wordt vanuit
gegaan dat games verhalen op een andere manier vertellen, maar een game kan wel een fictieve wereld
scheppen, en in deze wereld betekenis over verschillende onderwerpen scheppen en overbrengen. We zullen
nu verkennen of de manier waarop een speler deze wereld analyseert en beoordeelt, langs dezelde meetlat
gelegd kan worden als in het literatuuronderwijs.

Lezersniveau's in het literatuuronderijs Havo en VWO

Theo Witte heeft in zijn proefschrift Het oog van de meester onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingen
in het literatuuronderwijs aan het Havo en VWO. Hierin veronderstelt Witte dat de leerling in zijn middelbare
schooltijd en daarna een ontwikkeling doormaakt in zijn perceptie, waardering en begrip van literatuur. Deze
ontwikkeling is bovendien op te delen in zes duidelijk te onderscheiden stadia. In ieder stadium heeft de
leerling een kenmerkende houding tegenover literatuur, begrip van de structuren en betekenissen die er in
voorkomen, en gronden waarop hij of zij literatuur beoordeelt.

Deze niveaus worden door Witte beschreven als volgt:

niveau 1: Belevend lezen
niveau 2: Herkennend lezen
niveau 3: Reflecterend lezen
niveau 4: Interpreterend lezen
niveau 5: Letterkundig lezen
niveau 6: Academisch lezen

Het eerste niveau houdt in dat de leerling zich vooral met de tekst wil vermaken. De leerling heeft de
voorkeur aan actie en drama. Hij beoordeelt de tekst vooral op basis van sympathie of antipathie voor het
hoofdpersonage en diens belevenissen. Dit is het laagste niveau, en wordt verondersteld bij de zwakkere
leerlingen in Havo 4.

Het tweede niveau, herkennend lezen, betekent dat de leerling zichzelf en zijn eigen leefwereld herkent in
de tekst, en er zelfbevestiging in vindt. Hij beoordeelt de tekst vooral op gronden van geloofwaardigheid van
de gebeurtenissen, en sympathie met het personage. Dit niveau wordt als norm gesteld voor start in Havo 4.

Het derde niveau, reflecterend lezen, wordt als norm gesteld voor het eindexamen Havo. Het betekent dat
de kwesties in de tekst de leerling aanzetten tot reflectie over maatschappelijke, filosofische en psychologische
kwesties. De leerling heeft enige ervaring met het lezen van eenvoudige literatuur, en is in staat om
verbanden te leggen op het verhaalniveau van de tekst. De leerling reflecteert in verband met zijn eigen
voorkeur ook over het verschil tussen een leuk boek en een goed boek.

Het vierde niveau, interpreterend lezen, houdt in dat de tekst niet meer dicht hoeft aan te sluiten bij de
belevingswereld van de leerling, maar dat de leerling zich toch kan verdiepen in personages. De leerling is in
staat om 'diepere' betekenissen in het werk te ontdekken, en haalt voldoening uit de esthetische kwaliteiten
van het werk. Dit niveau wordt gesteld als norm voor het examen VWO.

Het vijfde niveau komt voor bij de betere VWO en Havo leerlingen: letterkundig lezen. Het belangrijkste
kenmerk van het letterkundig lezen is het inzicht in de cultuurhistorische context waarin het werk tot stand is
gekomen. De leerling is in staat om een tekst in deze context te plaatsen, en de originaliteit of het belang van
een werk aan te tonen.

Het zesde niveau is alleen voorbehouden aan de meest uitmuntende leerlingen van het VWO en studenten
in het WO, en wordt gekenmerkt als het academische lezen. De leerling is in staat om de interpretatie van de
teksten te extrapoleren naar andere teksten en kennisdomeinen. Ook kan de leerling een bepaalde stroming
binnen de literatuur vergelijken met andere kunstvormen, of te vergelijken met eerdere of latere stromingen.

Witte onderscheidt drie 'parameters' in het beschrijven van de zes lezersniveaus: "leerling als lezer," "tekst",
en "opdracht". "Leerling als lezer" gaat over de houding tegenover literatuur, de criteria en termen waarmee
ze literatuur beoordelen, en de motivatie om te lezen. Belangrijk is het punt dat de lezersniveaus cumulatief
zijn. Een hoger niveau hoeft een lager niveau niet uit te sluiten, en de motivatie van het lagere niveau kan
blijven bestaan. Een leerling die in staat is om een tekst letterkundig te lezen, kan nog steeds wel genieten van
de actie en drama in het verhaal. En een leerling die in staat is om academisch te lezen, kan nog steeds zichzelf
sterk herkennen in een tekst en deze als een persoonlijk houvast beleven.

Bi j  ieder niveau heeft  een panel van



“Een leerling die in staat is om een tekst letterkundig te
lezen, kan nog steeds genieten van de actie en drama

in het verhaal.”

d o c e n t e n  i n  h e t  m i d d e l b a a r
literatuuronderwijs een aantal teksten
aangewezen die indicatief zijn voor het
desbetreffende niveau. Van 141 teksten kan
betrouwbaar worden bepaald voor welk
lezersniveau ze passend zijn. De meeste worden op niveau 4 geschat, denk hierbij aan Hersenschimmen van
Bernlef en De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans. De boeken van Yvonne Keuls en Jan Terlouw
worden tot niveau 1 gerekend, en een boek als Wierook en tranen van Ruyslinck is een voorbeeld van niveau
2. Niveau 3 bevat boeken als Het gouden ei van Krabbé en De kleine blonde dood van Buch. Een leerling leest
op niveau 5 als hij Max Havelaar van Multatuli leest en begrijpt, en De ontdekking van de hemel van Mulisch.
Op niveau 6 vinden we een ander boek van Mulisch; Het stenen bruidsbed, en ook Rituelen van Nooteboom.

De derde parameter, 'opdracht', verwijst naar de opdrachten die de leerlingen aankunnen. Hiertoe behoren
zaken als het doorgronden van de structuur van het verhaal, het aanwijzen van verteltechnieken, en het
begrijpen van verschillende betekeniselementen en betekenislagen. Ook het maken van een boekenkeuze en
het beoordelen van een gelezen boek behoren tot deze parameter.

De eerste twee parameters zijn op een logische manier toe te passen op een onderzoek naar de
lezersniveaus van gamerecensenten. De derde parameter, opdracht, is dat niet, omdat een gamerecensent
geen opdracht uitvoert als hij een tekst schrijft, althans niet in dezelfde zin als een middelbareschoolleerling
dat doet. In dit onderzoek behandel ik dus alleen de parameters 'leerling als lezer' en 'tekst', oftewel de
tegenhangers 'recensent als gamer' en 'game' ﴾Witte, 2008﴿.

Spelen op niveau

De zes lezersniveau's zijn niet kant‐en‐klaar toe te passen op games, daarvoor is eerst een 'vertaalslag' nodig.
Allereerst is er een extra niveau te onderscheiden in het spelen van games, die in het lezen van literatuur
nauwelijks voorkomt. Dit niveau noem ik: niveau 0: "Technocentrisch spelen." Iemand die technocentrisch
speelt, beoordeelt een game op basis van technische aspecten als graphics en prijs/kwaliteit‐verhouding.
Rogier Kahlmann legt deze manier van oordelen op een ironische manier bloot in zijn artikel "De
Opwindvogelkronieken ‐ ligt lekker in de hand". Hierin laat hij zien hoe vreemd het zou zijn als boeken op
dezelfde manier beoordeelt zouden worden als games vaak beoordeelt worden. Aspecten als de kaft,
lettertype, gewicht, en vormgeving worden beoordeeld, met slechts een kleine opmerking over het verhaal
﴾Kahlmann, 2011﴿.

Het eerste niveau heet "Belevend spelen". Net als belevend lezen is het criterium van een goed spel de
mate waarin het de speler weet te vermaken. Spellen met een snelle opeenvolging van spannende actie
worden door spelers op dit niveau het meest gewaardeerd. Voorbeelden van dit soort spellen zijn The Legend
of Zelda: Twilight Princess ﴾Wii, 2006﴿, God of War II ﴾PS2, 2007﴿, Uncharted ﴾PS3, 2007﴿ en Resident Evil 4
﴾GameCube, 2005﴿. De verhalen in dit soort spellen bestaan uit gevechten tegen legioenen van vijanden die
door een kwaadaardig meesterbrein worden aangestuurd. Uiteindelijk zegeviert de held over het kwaad, door
toedoen van de speler. Het gros van de spellen lijkt op het eerste gezicht tegen dit niveau aan te schurken.

Op niveau 2 speelt een speler "Herkennend". Spannende actie is nu niet meer het belangrijkste punt, maar
herkenbaarheid en geloofwaardigheid van de personages en hun leefwereld. Op dit niveau wordt het
gewaardeerd als een speler sympathiseert met het personage. Dit niveau van de meetlat zorgt al voor
uitdagingen voor de gamemakers, want die hebben beperkte controle over de acties van de interactieve
personages. Spellen die bij dit niveau kunnen horen, zijn Mass Effect 3 ﴾PC, 2012﴿ en Heavy Rain ﴾PS3, 2010﴿.
In deze spellen wordt de speler door het voorleggen van emotioneel gemotiveerde keuzes bij de personages
betrokken.

Niveau 3 noemen we "Reflecterend Spelen". Bij reflecterend spelen draait het om morele, maatschappelijke
en psychologische vraagstukken die in de game behandeld worden. Niveau 3 komt bij mainstream games
niet vaak voor. Spellen die erg uitnodigen tot een reflecterende lezing zijn de ‘serious games’ als September
12th ﴾2003﴿ en Darfur is Dying ﴾PC, 2006﴿. Hierin wordt je bijna gedwongen om na te denken over zaken als
terrorisme, onderdrukking en oorlog. Maar reflecteren betekent dat je zelf je eigen mening vorm over het
geboden vraagstuk, niet dat je het standpunt van de maker over neemt. Een beter voorbeeld is Deus Ex:
Human Revolution ﴾PS3, 2011﴿, waarin verschillende onderwerpen als transhumanisme en sociale
ongelijkheid de revue passeren. Spellen die tot een reflecterende lezing uitnodigen, hebben vaak ook een
ingewikkelder verhaalstructuur. Deus Ex, maar ook Heavy Rain zou aan deze voorwaarde kunnen voldoen,
doordat het een ruimte aan mogelijke verhaallijnen biedt. Het aan elkaar knopen van deze verhaallijnen
vereist een groter inzicht in het verhaal dan nodig is bij The Legend of Zelda of Resident Evil bijvoorbeeld.

Het vierde niveau gaat nog dieper in op de vaardigheden complexe verhaalstructuren te begrijpen en te
waarderen. Onbetrouwbaar vertelperspectief en impliciete tijdsprongen zijn voorbeelden van een verhoogde
complexiteit. De personages staan verder van de belevingswereld af, waardoor identificatie moeilijker wordt.
In plaats daarvan bekijkt de speler met een kritische blik de acties van het personage, en bedenkt wat de
bedoeling van de auteur ﴾gamemaker﴿ zou kunnen zijn. Daarom heet dit niveau "Interpreterend spelen".

Op dit niveau is het moeilijker om de vertaalslag naar games te maken. Complexere verhaalstructuren zijn



“Hoe voelde jij je op het moment dat je jouw zoon zag
verdrinken?”

moeilijk te vinden in games, en personages die ver van de belevingswereld afstaan ook. Ook heeft een game
niet een echte auteur. Niet omdat er geen verhalenschrijvers zijn voor games, maar omdat er weinig
gameverhalen voortkomen uit een duidelijke visie van één bepaald persoon. Een voorbeeld zou kunnen zijn
Silent Hill: Shattered Memories ﴾PS2, 2009﴿, waarin het vertelperspectief afgewisseld wordt, en op het laatst
onbetrouwbaar geweest blijkt te zijn.

Het vijfde niveau is "Letterkundig spelen". Als lezersniveau betekent het dat het boek sterk is ingebed in de
cultuurhistorische traditie. Als we dit vertalen naar games, dan stuitten we op het volgende probleem: welke
traditie? En wie bepaalt dat? Als we een filmmaker als Quentin Tarantino als voorbeeld nemen van inbedding
in traditie, dan zien we dat zijn films zijn gebouwd op ﴾ironische﴿ verwijzingen naar verschillende tradities in
zijn eigen kunstvorm: film. Veel van zijn films gaan eigenlijk over een bepaald genre, meer nog dat ze in een
bepaald genre horen. Zo gaat Pulp Fiction ﴾1994﴿ over gangsterfilms, Kill Bill ﴾2003﴿ over de Japanse film‐ en
animewereld en Kill Bill 2 ﴾2004﴿ over Chinese kung‐fu films.

Op die manier zijn de spellen van Rockstar Games ook te begrijpen: Grand Theft Auto 3 ﴾PS2, 2001﴿ gaat
over maffia‐films, Grand Theft Auto: Vice City ﴾PS2, 2002﴿ gaat over gangsterfilms uit de jaren '80, Red Dead
Redemption ﴾PS3, 2010﴿ gaat over Westerns, en L.A. Noire ﴾PS3, 2011﴿ gaat over film noire. Het feit dat deze
spellen zijn ingebed in filmtradities en niet in gametraditie, wijst er ook op dat games nog een betrekkelijk
jong medium zijn, en weinig verhalen hebben om op voort te bouwen. Overigens lijkt het niveau van
complexiteit van verhaalstructuren in deze spellen op het eerste gezicht een stuk lager dan verwacht wordt bij
literatuur dat bij niveau 5 past.

Het laatste niveau is "Academisch spelen". Er zijn niet veel spellen die zich voor een dergelijke analyse
lenen. Om een spel op het zesde niveau te kunnen waarderen, moet naast een cultuurhistorische lezing het
spel ook vanuit verschil lende ﴾psychologisch, filosofisch, sociologisch, etc.﴿ invalshoeken worden
gewaardeerd. Dat hangt in grote mate af van wat de gamemaker in de game stopt, en van de recensent die de
game vervolgens beoordeelt. Op basis van dat eerste is het zeer problematisch om een geschikt spel bij dit
niveau te vinden.

Het niveau van de Nederlandstalige gamekritiek

Nu de meetlat duidelijker is, kunnen we deze hanteren op de recensies die door Nederlanders en Vlamingen
worden voortgebracht. Een beoordeling op basis Technocentrisch spelen is niet moeilijk te vinden. Een
voorbeeld waar dit criteria duidelijk aan de oppervlakte komt, is in de recensie van Dead Dead or Alive
Extreme 2 ﴾Xbox 360, 2006﴿ door Boris van de Ven. Deze recensie is een directe reactie op de recensie van The
Legend of Zelda: Twilight Princess door Jurjen Tiersma. Dat spel werd namelijk zeer hoog ﴾98 punten van de
100﴿ beoordeeld, op basis van de "beleving". Maar op dat moment was Twilight Princess in technisch opzicht
al achterhaald. Daarom was Van de Ven het niet eens met deze hoge score. Bij wijze van statement
beoordeelde hij Dead or Alive Extreme 2 met een 99, omdat het grafisch en technisch superieur was aan
Twilight Princess. Hiermee maakt Van de Ven expliciet zijn ﴾Technocentrische﴿ beoordelings‐criteria kenbaar
﴾Van de Ven, 2007﴿.

En doordat Tiersma “de beleving” van
Twilight Princess als voornaamste criterium
ziet, is zijn beoordeling duidelijk volgens de
criteria van het Belevend spelen. Tiersma's
spelersniveau komt nog duidelijker naar

voren in zijn beoordeling van God of War II. Ook in deze bespreking uit hij zijn visie dat hij eerder geniet van
de beleving van het spel, en niet van de resolutie waarin het wordt weergegeven. Hij beschrijft vanuit de
eerste persoon zijn avonturen, het gevecht met een kolos. “En zo zal het doorgaan, van hoogtepunt naar
hoogtepunt, met de speler op het puntje van zijn stoel.” ﴾Tiersma, 2007﴿.

Herkennend spelen vindt plaats als de speler meeleeft met de personages, en het spel op basis van dit
criterium beoordeelt. Dit is het geval bij de bespreking van Heavy Rain door Sander Hölsgens. Over de
personages zegt hij: "Ze zijn niet perfect, ze maken fouten, verkeerde beslissingen, en langzaam dring je door
in de psyche van de personages met wie je speelt." Hij is van mening dat de kritiek van andere recensenten,
namelijk de gameplay en technische missers, er minder toe doet. “Hoe voelde jij je op het moment dat je jouw
zoon zag verdrinken? Op het moment dat je ontdekte wie de moordenaar is [...] Die vragen zijn belangrijk.”
﴾Hölsgens, 2011﴿.

Gijs van Veen kan genieten van de sociale en filosofische kwesties die spelen in Deus Ex: Human
Revolution. Het spel brengt hem tot vragen als: “Mogen wij zomaar ‘voor god spelen’? Is technische
vooruitgang altijd goed?” Hij concludeert: “Er zijn maar weinig games die er zo goed in geslaagd zijn om mij
te confronteren met mijn eigen menselijkheid en de wereld om mij heen.” ﴾Van Veen, 2011b﴿

Het vierde niveau Interpreterend spelen komt nauwelijks voor. Ten eerste omdat er weinig games zijn die
hiertoe uitnodigen. Maar ook omdat de auteursintentie nauwelijks een rol speelt in de gamebesprekingen.
Enkele gamemakers worden als visionair gezien, zoals Peter Molyneux ﴾Fable, 2004﴿ en David Cage ﴾Heavy
Rain﴿. Maar in besprekingen van hun games wordt er vooral gekeken of ze hun "beloftes waarmaken", zoals
bijvoorbeeld Jules Schlicher schrijft ﴾Schlichter, 2008﴿. In deze review wordt de intentie van de auteur niet



geïnterpreteerd, en ook de uitwerking ervan in het spel niet.

Letterkundig spelende reviewers zijn ook al dun bezaaid, maar Arjan Terpstra doet iets dergelijks in zijn
bespreking van LA Noire. Het spel is sterk geïnspireerd is op klassieke Film Noire films uit de jaren '40, en de
manier waarop dat gedaan wordt is voor Terpstra het belangrijkste criterium om de game te waarderen. Het
spel biedt namelijk de keuze om helemaal in zwart‐wit gespeeld te worden, en Terpstra zegt hierover:
"Onttrek kleur aan de speelwereld, en de illusie van echtheid neemt, met dank aan ons geheugen, met
sprongen toe. Dingen als politieauto's en gleufhoeden hebben ineens een historisch jaren‐veertig gevoel,
omdat we de jaren veertig zo hebben leren kennen: via zwartwitmedia. En omdat het effect zo krachtig is,
wordt de tweedimensionale schijnwereld waarin de speler zich bevindt verrijkt met een dimensie van
cultuurhistorische associaties." ﴾Terpstra, 2011﴿

Op basis hiervan betrekt Terpstra dit spel ook op de discussie of games als kunstvorm gezien kunnen
worden of niet. Volgens hem is gelaagdheid een modern criterium, en daarin is LA Noire bijzonder sterk.
﴾Terpstra, 2011﴿.

Het zesde en laatste niveau, Academisch spelen, komt eigenlijk nauwelijks voor in de Nederlandstalige
gamekritieken. Er zijn nauwelijks spellen die hiertoe aanzetten, en recensenten zijn geen scholieren die een
schoolopdracht vervullen. Toch komt het Academisch waarderen van een boek wel voor buiten de
schoolbanken. De bespreking van De kaart en het gebied ﴾2011﴿ van Michel Houellebecq door Marian Donner
begint met een bespreking van de theorie van "simulacra" van Baudrillard. Volgens de Franse filosoof
Baudrillard wordt onze werkelijkheid steeds meer vervangen door fictieve beelden van de werkelijkheid.
Donner bespreekt een aantal eigen waarnemingen die deze theorie zouden ondersteunen, zoals 24‐uurs
televisieverslaggeving en Adobe Photoshop. Vervolgens verbindt ze het verhaal van De kaart en het gebied
ook aan deze analyse ﴾Donner, 2011﴿.

Een bespreking als dit is niet gebruikelijk in de wereld van de games. Voor het gemak wordt een review
gebruikt van ondergetekende, niet omdat deze van het 'hoogste' niveau zijn, maar omdat ze beter
beschikbaar zijn. De bespreking van Portal 2 begint met een beschrijving van de beleving van het spel, en met
de scène waarin je voor het eerst jezelf ﴾via een 'portal'﴿ door de spelruimte ziet lopen. Ik vergelijk dit met het
'Spiegelstadium' van de psycholoog Jean Piaget, die de verschillende stadia van de ontwikkeling van een kind
beschreef. Bewustwording ontstaat in het spiegelstadium, en als je jezelf in Portal 2 door poorten ziet lopen,
maak je deze bewustwording van jezelf nogmaals mee ﴾Meintema, 2011﴿.

Conclusie: hogere niveau's behalen

Het verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van het beoordelen van culturele ontwikkeling van
jongeren door games is dus geslaagd. De zes leesniveau's van Theo Witte kunnen een bruikbaar houvast
bieden hiervoor. Een voorlopige indeling van games liet zien dat hoe hoger het niveau wordt, hoe minder
games er aan de criteria kunnen voldoen. Ook zagen we dat naarmate het niveau hoger wordt, er minder
recensies te vinden waarin games volgens de criteria van dat niveau beoordeeld en gewaardeerd worden.

Maar de conclusie kan niet zijn dat we altijd deze criteria op dezelfde manier moeten toepassen. Op het
gebied van narratieve structuur zitten games noodzakelijk op een andere manier in elkaar dan literatuur, dus
het analyseren van literaire procédés is niet één‐op‐één toe te passen op games. Daarvoor zal meer kennis
van mediumspecifieke verhaalstructuren nodig zijn, en daar is de gamewetenschap zelf nog maar net aan
begonnen.

Maken games de jeugd dus dommer, en kun je beter een boek gaan lezen? Na dit verkennende onderzoek
zou het antwoord daarop "Ja" moeten luiden. Verreweg de meeste reviews worden op niveau 1 en soms op
niveau 2 geschreven ﴾de zwakkere en matige leerlingen uit Havo 4﴿. Waar dit aan ligt, moet nog blijken.
Mogelijke oorzaken zijn: het beperkte aanbod van 'literaire' games, en de status quo van de Nederlandstalige
gamekritiek, waarin hogere competentieniveaus niet gebruikelijk zijn.

De status quo van de Nederlandstalige gamekritiek wordt mooi geillustreerd in een column van de
schrijfster en literatuurcriticus Renske de Greef, waarin ze beschrijft dat ze een keer Bullet Storm ﴾PC, 2011﴿
had gespeeld op een persevenement van Electronic Arts. Tussen de gamerecensenten stelt ze vragen als:
“Maar wie zíjn we? Wat doen we hier? Wat is ons doel? Die mannen met hanenkammen die jij nu door hun
hoofd schiet, waarom willen ze met ons vechten? Kunnen we niet met ze gaan praten?” ﴾De Greef, 2011﴿. Maar
na zelf de controller in de handen te hebben genomen concludeert ze dat de actie zodanig opwindend is, dat
de motivaties en innerlijke strijd van de vijanden ineens een stuk minder belangrijk lijkt.

Bij de vergelijking tussen literatuur en games is de wens waarschijnlijk vaak de vader van de gedachte. De
groep gamers die games graag op een 'hoger' niveau wil appreciëren neemt toe, maar heeft nog geen middel
gearticuleerd om dat te kunnen bereiken. Maar Gust de Meyer typeert de gamer als volgt: "Gamers zijn niet
op zoek naar moreel advies of naar levenslessen, geschiedenislessen of naar rijke psychologische
karakterportretten. Niet wat je denkt bij het spel telt, wel de manier waarop je denkt: geen inhoud, maar
vorm." ﴾De Meyer, 2006, p. 22﴿. Heeft hij gelijk, en zijn games en boeken zo verschillend van elkaar dat we
nooit boven het eerste niveau uit zullen stijgen? Of ontwikkelt de manier waarop we games maken, en games
beoordelen, zich richting een bredere culturele waardering?
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"Het is ook niet dat hun verhalen grootser zijn, ze
hebben gewoon een grotere kwast gepakt"

Op de schouders van reuzen

Games maken in een literaire traditie

Een interview met Jeroen Stout

eroen Stout is een Nederlandse gamemaker. In 2010 brak hij door met de game Dinner Date,
waarin je voor het onderbewuste van de hoofdpersoon speelde. Hij studeerde in 2009 af aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en studeerde in 2010 aan de Universiteit van Portsmouth onder

David Pinchbeck. In dit interview vertelt hij over de invloeden die hij heeft ondervonden, en die in zijn games
doorwerken. In zijn games experimenteert hij met het uitwerken van karakters, en de mogelijkheden van
spelvormen hiervoor. We moeten namelijk niet alleen proberen karakters af te beelden, maar ze ook
daadwerkelijk te simuleren.

Je schrijft op je website dat je games wil maken volgens een
literaire standaard. Wat houdt die standaard voor jou in?

Het idee van een literaire standaard gaat voor mij vooral om oog voor detail. Er worden ontzettend veel
dingen heel slim beschreven in boeken, waaronder ook veel kleine, charmante details. Het is mijn stelling dat
dat is wat ontbreekt in veel games – niet een gebrek aan detail an sich, want als het ‘next gen’ titels aan iets
niet ontbreekt is het een hoeveelheid detail – maar een soort charme en een menselijkheid. Ik lees zo vaak in
boeken details die ik daarna tot mijn verbazing in het dagelijks leven terug zie – maar nog nooit zo had
kunnen aanschouwen omdat ik niet geleerd had zo te kijken.

De traditie van literatuur begint mij steeds meer een intellectueel spel te lijken, waarbij schrijvers schakelen
tussen detail, grote lijnen, karakter, plot, thema, op een manier dat het een ritme vormt dat resoneert met de
lezer. Goede schrijvers zijn bezig met een gedachtegoed op een hoogstaande manier te brengen en vullen dat
met menselijke details om de lezer te bewegen. De lezer maakt zo dingen mee die iets t oevoegen aan de
manier waarop hij in het leven staat omdat wat hij leest zo herkenbaar en toch nieuw is.

Verhalende spellen spelen vaak een minder
slim spel. Het is ook niet dat hun verhalen
grootser zijn, ze hebben gewoon een
grotere kwast gepakt – grote dreigingen,
grote liefdes, grote overwinningen, grote

gevechten. Allemaal primaire kleuren in grove vlakken. Er ontstaat gewoonweg het idee dat je karakters niet
gedetailleerd interactief kunt uitwerken én dat niemand dat wil. Ik ben het met beide stellingen niet eens.

Ik geloof ook niet dat we heel stoïcijns games ‘als uniek medium moeten uitwerken’ en niet moeten kijken
naar film, theater en boeken. Het is juist nu tijd om weer te kijken naar eeuwenlange artistieke tradities en de
juiste lessen te leren. Als ik bijvoorbeeld jeugdige, alles‐overheersende liefde wil uitdrukken en ik meet me
aan de sfeer en kwaliteit van Victor Hugo dan heb ik een fantastische, bijna beangstigende uitdaging omdat ik
me opeens realiseer hoe erg het mij ontbreekt aan inzicht, training en artistiek vernuft die emoties op te
brengen én te verwerken tot deelbaar resultaat. Het inzicht en de vertelde emotie van Hugo vertalen naar een
spel zonder het te kort te doen is nog zo lastig dat ik weet dat ik bijzonder hard zal moet werken om op dat
punt te komen met een spel.

Als ik echter alleen denk aan games dan word ik niet geconfronteerd met mijn tekortkomingen omdat ik
geen ijkpunt heb voor jeugdige liefde, enkel voor ludische bezigheden. Op die manier kan ik een spel maken,
wat thematisch aanrommelen en zonder moeite honderden jaren aan artistieke kwaliteiten links laten liggen.

Wat is dan het verschil in de manier waarop een personage wordt
afgebeeld in een game en in een boek?

De verschillen zijn nog niet echt duidelijk voor me, na éen game. Ik moet er wat voorzichtig in zijn hier echt
iets over te zeggen omdat alles wat ik nu kan beweren feitelijk dobbelen is.

Ergens vermoed ik dat wat een karakter interessant maakt niet van een medium kan afhangen, maar ik
weet dat het medium toch een grote invloed heeft op wat je ermee kunt doen. Zo vind ik het altijd een beetje
raar te bedenken dat Misdaad en Straf verfilmd is omdat het zo gaat om half‐slapende manisch‐depressieve
waanbeelden. Ik vraag me dan juist af of je Raskolnikov niet beter in een game kunt uitwerken, omdat die
verdwazing zich laat uitbeelden in 1e‐persoons perspectief met intern monoloog. Met hallucinaties, half‐
sluimerend, depressief een ‘soliloquy’ ﴾monoloog﴿ uitdragen in een vies bed is interactief te maken en als er
een bijzonder genie zijn best op doet waarschijn lijk nog veel beklemmender en claustrofobisch dan het in het
boek al was.

http://homoludensmagazine.nl/auteur.php?name=stout


Natuurlijk moet de speler ruimte maken voor karaktereigenschappen. Als een man een foto ondersteboven
op zijn bureau heeft liggen en de speler wil die omdraaien, dan kom je bij de listige vraag of je dat als maker
toe staat, of dat je die optie niet geeft, of, wat me nu intrigeert, dat je een manier vind dat het zó onprettig is
de foto om te draaien dat de speler ﴾die een boze, teleurgestelde vader speelt﴿ eigenlijk zichzelf niet ertoe kan
zetten om echt de foto om te draaien. Het niet willen omdraaien moet eigenlijk een attribuut zijn dat de speler
leert doordat zijn karakter onwillig is het te doen. Hier zit dus een cruciaal verschil tussen speler en karakter
die niet alleen te overbruggen is door vernuft, maar ook door gewenning, inzichten en de juiste context.

Het is allemaal een nieuwe taal die makers en spelers zullen moeten leren als spellen interessantere
karakters willen uitdrukken – net zoals je moet leren moeilijke literatuur te waarderen. Elk spel dat op dit
gebied uit komt voegt weer een paar woorden toe.

Wat zijn de inspiratiebronnen voor jouw eigen game Dinner Date
geweest?

In Dinner Date speel je het onderbewuste van Julian Luxemburg. Hij heeft een mooie date voorbereid bij hem
thuis – maar ze komt niet op dagen. Hij geraakt in een avond vol overpeinzing van zijn leven. Als zijn
onderbewuste tik je op de tafel, kijk je naar de klok, ga je met tegenzin eten. Tegelijk hoor je ongecensureerd
zijn gedachten. De combinatie maakt het iets intiems waardoor je dichter op het karakter kunt staan.

Het concept onstond toen ik in Portsmouth
bij Dr. Dan Pinchbeck studeerde, na een jaar
daarvoor The Graveyard ﴾van Tale of Tales﴿
te hebben ontdekt. Ik realiseerde me dat ik
allemaal dingen in mijn spellen aan het
stoppen was omdat dat nu eenmaal in
spellen ‘moest’ – The Graveyard toonde
geen gêne om dat er uit te laten. Het was
alsof ik me realiseerde dat ik nooit met een
leeg canvas begon bij het ontwerpen van
spellen. Toen ik Dear Esther speelde wilde ik
niets liever dan verder studeren omringt
door zulk gedachtegoed en ik ging naar
Portsmouth. Ik besloot een klein spel te
maken en het lopen van The Graveyard en Dear Esther óok weg te halen en te vervangen met allerdaagse
acties.

Daarmee heeft het spel iets meer alledaags, wat een belangrijk onderdeel van literatuur is voor mij. Ik
schreef het verhaal romantisch realistisch: het bestaat in de echte wereld maar dingen gaan net zo dat het
karakters scherper kan laten zien. Maar of het literaire standaarden haalt weet ik werkelijk niet, ik ben geen
criticus die alle juiste literatuur heeft gelezen. Het blijft ook een erg hoog doel in een geheel nieuw medium en
zorgt ervoor dat ik na Dinner Date nog genoeg dingen te proberen heb.

Dinner Date gaat ook gewoon door als de speler niets doet. Staat
de vrijheid van de speler het vertellen van een verhaal soms in de
weg?

Ik erken dat games de speler veel macht geven, maar ik weet niet of die macht echt nodig is. Het plezier van
kunst zit mij in dingen zien en ervaren. Spellen zijn interactief, maar die interactie hoeft niet altijd in grote
keuzes te liggen. Iets dat ik vaak hoor is dat mensen verschillende eindes wilden in Dinner Date – maar dat is
niet waar het spel om gaat, dat als je brood eet ze dan wel of niet komt. De interactiviteit van het spel gaat
helemaal niet om Julian’s gedachten maar stelt je in staat zijn gedachten mee te maken terwijl je je voor doet
als een deel van hem. Het voelt ‘kloppend’ om hem brood te laten eten en deel te nemen aan het verhaal. Als
het spel ergens zonder speler draait voelt het voor mij altijd een beetje naar, alsof er iets essentieels ontbreekt
in Julian’s overpeinzingen.

Het is niet zo dat ik denigrerend ben naar de speler of dat ik stiekem films wil maken. Ik zie meer een
gigantische hoeveelheid handelingen waar we nog nooit mee gespeeld hebben – ik vermoed omdat het zo
verleidelijk is grote, ‘belangrijke’ dingen te willen doen. Maar het zit juist in dat detail, zoals het plezier van
toneel of een instrument spelen. Het uitzonderlijke genot van Hamlet spelen zit juist niet in het verhaal
beïnvloeden. Het zit veel meer in manieren vinden om met een rode draad zijn ervaringen zelf mee te maken.

Games kunnen een manier worden om in een verhaal een beetje ruimte voor spel te maken en zonder de
speler los te laten hem vrijheid te geven. De uitdaging is tegelijk nieuwe handelingen te verzinnen én te
bedenken hoe vrij de speler is. Bij Dinner Date staat het verhaal vast, maar het volgende spel dat ik aan het
maken ben is niet lineair, al behoudt het de eigenschap dat het zichzelf kan uitspelen. Eigenlijk zegt het: dit is
hoe dingen werken, dit is hoe de karakters zijn, dit is hoe de situatie verloopt. Als je wilt kun je zo inspringen



"Niets kan me zo pikeren als wat er met het concept
‘game’ gebeurd is"

en er in mee doen, er is ruimte voor.

In je artikel "Symbiosis" leg je de mogelijkheden uit van het
begrip Symbiose in games. Kun je uitleggen wat je onder dit
begrip verstaat, en hoe je als gamemaker hierp aan kunt sturen?

Symbiosis is een artikel over een samenhang tussen speler en spel. Marshall McLuhan schreef reeds dat tools
in zekere zin een onderdeel worden van je lichaam. Ik denk niet na over mijn potlood bij het tekenen. Als ik
me erop concentreer weet ik wel dat mijn potlood niet echt bij mijn lichaam hoort, maar ik kan het gebruiken
alsof het dat wel doet. Zo stap ik ook over op de hersenen – er begint een overeenstemming te komen binnen
neurowetenschap dat er niet letterlijk zoiets is als een centraal punt in het brein, het is meer een
georganiseerde chaos. Dat wil zeggen dat net zoals je een wijzigend beeld over je lichaam hebt, heb je ook
een wijzigend beeld over je eigen gedachten hebt, een soort manier om te zien wat typisch ‘jezelf’is – allemaal
om orde te scheppen in een sterk veranderende wereld.

Door te interacteren met een spel verplaats je een deel van zelf‐beeld in een spel, vrij vaak door middel van
een virtueel humanoïde lichaam. Symbiosis stelt dat het mogelijk is om ook een virtueel brein te maken dat
óok het virtuele lichaam beinvloedt, zonder dat je daar als speler bewust van bent omdat het brein te veel lijkt
op je eigen denken. Dat klinkt op het eerste gezicht wellicht absurd, maar eigenlijk alles wat het vereist is dat
je even niet op let en dat het karakter iets doet en je je af vraagt: ‘deed ik dat?’ Zonder dat je daarna de vraag
beantwoordt. Zo kun je mee gaan in dingen waar je zelf niet zo snel op zou komen

Juist spellen zijn fantastisch omdat je het niet serieus neemt en je vrijwillig je perceptie van de
werkelijkheid los laat omwille van iets vervullenders. Als je een boek leest doe je alsof de karakters in zekere
zin ‘echt’ zijn. Als je een spel speelt waarin je samen met een AI een koning in de 17e eeuw speelt, kun je
eenzelfde ‘suspension of disbelief’ oproepen in spelvorm en de handelingen van de AI als onderdeel van ‘wat
je doet’ zien.

Wat het in ieder geval vereist is dat het karakter keuzes maakt en dat keuzes minder duidelijk binair
worden, maar ook een identificatie met het personage – anders doet het dingen die jij niet wilt en dan houdt
de illusie op en wordt het juist een conflict.

In mijn paper benader ik dit bijna meer als een cultureel probleem dan een technisch probleem en
suggereer dat net zoals filmtaal we over een aantal jaar terug zullen kijken en ons afvragen waarom sommige
karakters zo steriel zijn in spellen en waarom we alles zelf moeten doen. En zo vinden we nu misschien een
spel dat over 40 jaar heel goed gevonden zou worden onspeelbaar omdat we geen echte controle hebben
over het karakter.

Waar ligt dan de grens van wat nog een game is, en wat niet? Rek
je de grenzen van een game op?

Niets kan me zo pikeren als wat er met het concept ‘game’ gebeurd is. Toen ik voor het eerst kennis nam van
Roger Callois en wat recenter van Johan Huizinga zelf voelde ik een enorme spanning over wat een
fantastisch iets games zijn, wat voor varianten, wat voor een mogelijkheden er allemaal zijn. Bij moderne
schrijvers, zoals Jesper Juul, voelt de beschrijving van game als een Skinner‐box waarin je op knoppen drukt
om te winnen. Het gaat bijzonder vaak om winnen in moderne ludologie. Veel mensen wensen competitie in
hun leven, zo ik ook, het is prettig. Maar spellen zijn slechts een mogelijkheid om competitie te genereren en
te organiseren.

Ceremoniën, rollenspellen, schertsen,
mensen die flirten – dit gaat ook uit van
dingen die in een staat van half‐realisme
voltrokken worden. Op een gemaskerd
feest speel ik een rol maar met doel andere
dingen te kunnen doen, niet als doel het feest te winnen. Dat dat nu geen spel meer heet, irriteert me omdat
de term blijkbaar is gekrompen zonder dat voorstanders daarvan zich zorgen lijken te maken over wat dan
dingen heten die daar buiten vallen. Ongetwijfeld zijn hier honderd schrijvers aan vooraf gegaan waarvan ik
erken dat ik niet alles weet. Maar het is gewoonweg cru om competitie serieus te nemen en voor rollenspellen
en dergelijke een ‘verzin maar hoe het heet’ houding aan te nemen. Dingen als ‘interactieve ervaring’ dekken
geheel niet wat juist de kern van spellen is: de capaciteit om tijdelijk te geloven in iets waarvan je zowel wél en
níet weet dat het slechts een illusie is.

En tot slot: waar is volgens jou de grootste vooruitgang te boeken
in de game‐industrie?

Ik denk dat we nog lang niet klaar zijn met verzinnen hoe we dingen speelbaar kunnen maken. Een brug slaan
naar de klassiekers en de bijbehorende kwaliteiten zal ons een uitdaging geven waar we de rest van deze



eeuw nog mee bezig kunnen zijn. Kunst is natuurlijk ook nooit op, het is nooit ‘af’, zolang mensen dingen mee
maken en willen delen. Games maken die gaan om die bijzondere ervaringen deelbaar te maken, speelbaar te
maken zelfs, moeten nog van de grond komen.

Er is nog lang geen cultuur, en al helemaal geen ‘speeltaal’, die volledig in staat is om wat mooi en
interessant is interactief te maken. Ik ben van mening dat die cultuur scheppen en een basis leggen voor
nieuwe speeltaal de grootste vooruitgang zal zijn. Het verandert al langzaam, er zijn steeds meer kleine
spellenmakers die anders beginnen te denken en ik krijg af en toe het gevoel dat er een bruisende
‘community’ ontstaat en dat alternatieve ontwikkelaars elkander beginnen te kennen en beïnvloeden.

De uitdagingen zijn nog legio, ook technisch gezien. We kunnen een ruimtemarinier realistisch rond laten
lopen – maar we kunnen nog niet de jeugdige onschuld van Petit Gavroche op een interactieve manier laten
ontwikkelen. Dit vormt uitdagingen die van games eigenlijk de meest indrukwekkende vorm van kunst zullen
maken: we moeten niet karakters afbeelden, maar beginnen ze werkelijk te simuleren. Hóe dat moet, artistiek,
technisch en sociaal gezien, dat is een fenomenaal vraagstuk.
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"Een model is een functionele en selectieve
afbeelding."

Gaming voor dialoog, begrip en
toekomstverkenning

Een interview met Jac Geurts

ac Geurts is  hoogleraar organisatiewetenschappen, in het bi jzonder strategische
besluitvorming en gaming & simulation, aan de Universiteit van Tilburg. In dit interview vertelt Geurts
over het systeemdenken dat de basis is van zowel gaming als simulatie voor advies en beleidsmaken. Het

is echter niet de complexiteit maar de simpelheid die een serieuze spelsimulatie tot een succes kan maken.

Een simulatie omschrijft u als een "dynamisch model van een referentiesysteem". Dat
referentiesysteem kan echt of hypothetisch zijn. En het model moet "essentiële karakteristieken of
elementen" uit het referentiesysteem bevatten.

Hoe isoleer je elementen in zo'n referentiesysteem? Hoe verwerk je deze elementen in het
model? En hoe weet je of het model een accurate weergave is van het referentiesysteem?

Laat ik eerst vaststellen dat ik ben opgevoed in de traditie van het systeemdenken. Ik kom uit de hoek van
kwantitatieve modelbouw zoals die door de systeemdynamica werd geïntroduceerd. Je zou kunnen zeggen
dat daar achter een optimistisch, bijna utopisch beeld schuil gaat van wat je met modelbouw kan bereiken. Je
kunt alle informatie in een groot model stoppen en van daar uit een conceptueel ‘Gestalt’ scheppen dat de
‘wereld’ meer ‘integraal’ verklaart dan conventionele wetenschappelijke studies. En daar komt nog bij dat de
computer ons in staat stelt om de dynamische consequentie van dat model te analyseren: het model wordt
dan een hulpmiddel voor dialoog, begrip en toekomstverkenning tegelijkertijd. Sinds dat ik dit terrein
binnentrad, zo rond 1970, hebben we veel geleerd over dit type modelbouw. Ik werkte in die tijd intensief
samen met Jan Klabbers, Pieter van der Hijden en Jac Vennix.

Sinds 1970 zi jn nogal wat hoogdravende ambit ies en technocratische illusies van sommige
systeemgoeroes niet haalbaar gebleken. Maar de ambitie bleef. Die droom was in wezen ontleend aan de
Verlichting: de wetenschap kan de wereld beter maken. Je ziet dat utopische nog terug in de succesvolle
publicaties van mijn generatiegenoot Peter Senge, die, hoewel ze hier en daar wat zweven, mij en velen met
mij zeer inspireren. En systeemdenken is nog steeds mijn leidraad en mijn, laat ik maar zeggen, voornaamste
aanbod aan de wereld. Systeemdenken helpt, het is nodig om de gefragmenteerde kennis te synthetiseren en
om de ijverige mieren die we allen zijn, over de grenzen van het onmiddellijke hier en nu te laten kijken.

Ik heb zelf mogen meewerken aan het verbeteren van systemische modelbouw op twee fronten: dat van
probleemgestuurde interactieve modelbouw en dat van de simulaties met behulp van hybride methodes, zeg
maar de integratie van gaming en simulatietechnieken. In mijn beroepspraktijk en mijn academisch werk zijn
die twee zeer verbonden geraakt en dat komt vooral door de intensieve samenwerking met Richard Duke. Ik
heb van hem een bepaalde manier van werken geleerd die beide verbeteringen combineert. Vele collega’s
hebben echter geëxperimenteerd met andere innovaties van de adviespraktijk die in de dezelfde richting
tenderen en ook succesvol bleken. Alles kan op meer manieren maar ik ben verknocht aan klant‐ en
probleemgestuurde spelsimulaties als beleids‐ en adviesinstrument.

Het eerste front dat ik noemde is dat we modellen niet meer zijn gaan maken van een systeem maar voor
een probleem in een systeem. Je kunt geen systeem in zijn geheel afbeelden. Dat leidt tot een reductio ad
absurdum. Je kunt alleen modelleren voor een heldere probleemstelling. Een model is een functionele en
selectieve afbeelding. Maar wel zo integraal als nodig en mogelijk. Een model moet zo simpel zijn als mogelijk
maar niet simpeler, zeg ik met Einstein. En daarom moet het model de voor een probleem essentiële
elementen van een systeem bevatten. Een eerste inzicht daarvoor is de definitie van wat het systeem eigenlijk
is. Een klant wil het systeem nog wel eens heel institutioneel zien als zijn eigen organisatie in de hem bekende
omgeving. Dit leidt echter vaak tot de eerste fout: een biased viewpoint. Het gaat er niet om dat je modelleert
wat je als systeem gewend bent te zien, maar dat je uitzoekt wat jouw organisatie, en vooral het gekozen
probleem daarin, beïnvloedt en wat de gevolgen daarvan zijn. En zelfs : hoe het eigen problematisch gedrag
via interacties met de omgeving weer feedback vertoont met de eigen organisatie. Zo ontstaat er een causaal
systeem begrip dat dwars door instituties heen vastlegt via welke processen en verbindingen we gestuurd
worden door schijnbaar ver afliggende dynamiek hoe we zelf, via‐via, bijdragen aan onze eigen problemen.
Daar gaat het om in dit vak.

Er  z i jn  ve le  technieken bedacht  om
dergeli jke modellen te maken. I n  d e
literatuur ﴾ook in mijn bescheiden bijdragen
daaraan﴿ vind je veel aanwijzingen. Drie
belangrijke regels zi jn: a﴿ Combineer

topdown met bottom up; b﴿ zorg dat je pluriform en interactief werkt en tenslotte c﴿ schets het systeem van af
het eerste moment en houd het de mensen voor, vraag steeds feedback en aanvulling. De eerste regel zegt
dat je zowel deelmodellen uit de wetenschap moet zoeken als de inzichten en verklaringen die in het veld

http://homoludensmagazine.nl/auteur.php?name=geurts


"Spel en 'echt' lopen altijd door elkaar heen, ook in het
'echt'."

aanwezig zijn. De tweede regel dwingt je om veel personen te ontmoeten van divers pluimage, niet alleen de
‘usual suspects’ maar ook ‘exoten’, mensen die door andere ervaringen of eigenzinnige opstelling een
onverwachte kijk op het systeem hebben. De derde regel is de moeilijkste: probeer de visies op het systeem te
laten groeien en rijpen door schema’s te maken die jouw voorlopig inzicht vast leggen. En houd die aan het
einde van elk gesprek aan de respondenten voor. Zo groeit niet alleen jouw inzicht maar je rekt ook het
voorstellingsvermogen van de respondent op en er komen vaak weer nieuwe factoren en verbanden in
discussie. Je stopt dit proces als je van niemand meer iets nieuws hoort. Dan ben je rond.

De essentie van software is dat het in staat is om bestaande systemen en processen te
automatiseren door ze te modelleren. Zakelijke software ontleent zijn bestaansrecht aan het
modelleren van echte systemen, en computerspellen kunnen gezien worden als modellen van
fictieve systemen.

Wat zou volgens u de rol kunnen zijn van het gebruik van software bij simulatie en spel voor
leren en organisatieveranderingen? Wat zijn de voor‐ en nadelen?

De rol van software in spellen is enorm gegroeid. Was de computer eerst vooral de slimme rekenmachine
die computersimulaties technisch mogelijk maakte, tegenwoordig is de computer een middel voor
connectiviteit, informatieoverdracht en ‐retrieval, visualisatie en animatie. Eindelijk komen nu idealen van
mens – machine‐ simulatie binnen bereik waar wij in de jaren zeventig van droomden. Denk aan de
multiplayer, online roleplaying formats zoals je die in World of Warcraft aantreft. En verplaats dat in
gedachten eens naar een wereld van ‘serious’ applicaties: the sky is the limit.

Maar ik wijs ook graag op twee belangrijke game principes: ‘face to face’ en transparantie.

Voor mijn werk in de kleinschalige klantspecifieke simulatie projecten voor beleid en organisatie weet ik
een ding zeker, zonder face to face contacten zal het niet gaan. Wijsheid, vertrouwen en ook kennis komen te
voet. Je leert van elkaar in directe onderlinge contacten. Je moet met elkaar werken en elkaar zien om zin in
elkaar te krijgen. Ik heb geleerd dat het systeem in één zaal moet zitten om het te kunnen overzien.

Met een software gestuurd project bestaat het gevaar dat je als modelbouwer het systeeminzicht verstopt
in jouw slimme software. Het spel is dan niet transparant. Dat kan soms mooi zijn voor een trainingsproject
maar voor veranderingen en beleid is dat dodelijk. Verantwoordelijke mensen willen niet tegen een computer
spelen waarin allerlei slimheid zit verstopt. Zij willen totale verantwoordelijkheid en dus absolute
transparantie om samen met anderen tot een oordeel te komen.

Bij spel en simulatie is het belangrijk dat de deelnemers helemaal in hun rol zitten. Het is dan ook
ongewenst als er tijdens het spel over het spel wordt gepraat.

Maar is het ook contraproductief als de deelnemers teveel in het spel zitten? Kan een deelnemer
leren van een spel of simulatie als hij of zij zo in het spel zit dat hij onbewust wordt van het spel?

Ik ben het, denk ik, met het uitgangspunt van deze vraag niet helemaal eens. Spelers zullen en kunnen
nooit helemaal in hun rol zitten en dat is ook niet wenselijk. Ik wil de hele mens niet wegdrukken door hem te
laten spelen. Gamers zijn geen demagogen. Spel en ‘echt’ lopen altijd door elkaar heen, ook in het ‘echt’. Spel
is een soort metacommunicatie zegt Bateson: we weten van elkaar wanneer we aan het spelen zijn en
wanneer iets ‘voor de echt’ is. We kunnen daar heel snel tussen op en neer en dat geeft ruimte, vernieuwing
en ontspanning in sociale situaties. Ook op het werk moet je niet willen dat een mens zich volledig overgeeft
aan zijn baan. Dat is onmenselijk.

Dus ja, het zou onproductief zijn als spelers te veel in het spel zitten, als ze vergeten dat het maar spel is. Ik
zie liever spelers die ook de meeste involverende spellen enigszins relativeren dan spelers die blind zijn voor
het geconstrueerde van het spel en die als een ‘bok op de haverkist’ ﴾ook﴿ deze uitdaging weer ‘letterlijk’
nemen, er niet overheen kijken en blind ‘in het spel’ blijven. Leren uit een spel betekent dat de verbinding
moet worden gelegd tussen spel en echt. Daar hebben we natuurlijk de debriefing voor, maar het is een
misvatting te denken dat debriefing alleen gebeurt wanneer die op het programma van de spelbegeleider
staat. Reflectie over spel en werkelijk gebeurt voortdurend, vooral ook tijdens het spel. Meestal hebben
mensen maar een heel lichte prikkel nodig om aan het spel te beginnen en om in het spel te blijven. Het komt
voor, maar dat is zeldzaam, dat de deelnemers veel over het spel praten tijdens het spel. Als dat in mijn ogen
disfunctioneel wordt, dan zeg ik daar wat van. Het is een soort spelregel; nou spele n we, later praten we
daarover. Als je dat zegt, snappen mensen dat en ze vinden het vanzelfsprekend.

Dat geeft me de gelegenheid om iets te
zeggen over ‘gamification’, een bijna
utopisch idee dat verwijst naar het speelser
maken van  zaken buiten een typische
spelcontext. Aaron Dignan pleit in zijn boek
Game Frame bijvoorbeeld voor het ﴾her﴿ ontwerpen van werk‐ en beleidsprocessen in bedrijven volgens prin
cipes die ontdekt zijn in entertainmentgames. ‘Gamification’ zou organisaties effectiever en succesvoller
maken omdat deze daarna meer aansluiten bij de motivatie en verbeeldingskracht van mensen. Het zou
interessant zijn om Johan Huizinga te vragen wat hij hiervan denkt. Aan de ene kant lijkt het zo voor de



"Een nieuw doel vraagt een nieuw spel en dat kan
zonder oppervlakkige en saaie recycling."

handliggend om werk speelser te maken want spelen doordringt zeer veel terreinen van menselijk gedrag.
Aan de andere kant is spelen het bewust stappen uit de regels van alledag en het met nieuwe en vrij gekozen
regels dingen uitproberen die in de huidige regels niet kunnen. Dus er doemt een paradox op: als spelen op
het werk de regel wordt is dan ‘niet‐spelen’ niet eigenlijk het nieuwe spelen? De tijd zal het leren.

Hoe meet je de effecten van een simulatie/spel? Hoe weet je of het succes heeft of niet?

Dat zijn twee heel verschillende vragen. Ik weet heel vaak dat een spelproject succes heeft zonder dat ik, of
een ander, dat heeft gemeten en ook niet kon meten. Ik weet dat een project succes heeft als ik dat verneem
van de mensen die er aan hebben deelgenomen. Dat is mijn rotsvast principe, ondanks de overtuigde
empiricus, cq. academicus in mij. Mensen zijn heel wel in staat om te oordelen of iets, een interventie, nuttig
was. Zij zijn de analytici en theoretici van hun eigen wereld en zij bouwen voort op significante eraringen.

Uiteindelijk is de spelwereld niet te voorspellen. Wat mensen doen in een spel en wat ze daaruit meenemen
heeft mij altijd weer verrast. De spelers zijn creatiever dan ik en ze kennen hun wereld beter. Ze zien
nuttigheid van het spel die ik niet voorzag. De door mij vooraf geformuleerde doelstellingen zullen altijd
‘loosely coupled’ zijn aan de ervaren resultaten. Als ik hoor van de spelers dat het spel hen nut heeft gebracht
en als dat nut volgens hen te danken is aan het spel dat ik bouwde en als dan ook nog dat nut niet al te ver
afligt van wat ik dacht te kunnen en moeten bereiken, dan reken ik dat tot een succes.

Op het gebied van evidence based practice ben ik volgeling geworden van Cusanus ﴾1401‐1464, Duits
theoloog, filosoof, wiskundige, astronoom, humanist en jurist﴿: hoe ouder ik word hoe meer ik weet dat ik
weinig echt zeker kan weten. We moeten niet opgeven goed onderzoek te doen naar gaming en zijn werking.
Ik coach veel onderzoekers die dat doen en ik schrijf met hen daarover. Maar ik weet ook dat het een
technocratische illusie is om met die beperkte kennis eenvoudige praktische oordelen te vellen zoals: dit game
werkt niet, het was de centen niet waard. En onderzoek kan al helemaal geen simplistische uitspraken
ondersteunen zoals: gaming is beter dan conventionele interventies. Een goede theorie is een stelsel van
uitspraken waarin een groep mensen vertrouwen heeft omdat dit geheel veel toetsen van validiteit heeft
doorstaan. Zo is het ook in een spelproject: de spelers maken met elkaar theorie en toetsen die in de veilige
omgeving van het spel. En als ze die theorie dan ook buiten het spel durven in te zetten, in hun dagelijks werk,
dan is dat niet alleen opnieuw een toets van die theorie maar ook een maat voor succes van het spel.

Is er een gevaar van oversimplificering omwille van speelbaarheid van de simulatie? Is er een
gevaar van onspeelbaarheid omwille van de accuraatheid en complexiteit van de simulatie? Is er
een relatie tussen de complexiteit van een simulatie/spel en de effecten ervan?

Dat zijn drie vragen, maar de antwoorden hangen samen. Ik heb mijn inzichten over spellen opgedaan in
de ‘niche’ die klantspecifieke simulaties maakt voor beleid en organisatie. Voor dat type simulaties geldt,
﴾variërend op een gezegde van Einstein﴿ : een spel moet zo eenvoudig zijn als mogelijk, maar niet
eenvoudiger. De dingen die je in een spel opneemt, moeten allereerst nodig en nuttig zijn vanuit de doel‐ en
probleemstelling.

Het past bij het systeemdenken om die selectie ruim te nemen. En daarna is het de taak van de ontwerper
om dat conceptueel model creatief maar integraal af te beelden in een spelsimulatie. Hierbij niets weg te laten
en er ook niets irrelevants bij verzinnen. Wel mag je dingen toevoegen tijdens het ontwerp omdat het nodig
en wenselijk is voor de speelbaarheid. De uiteindelijke test is hier de volgende: als een speler tijdens het spel
vraagt; waarom zit ik dit te doen, waartoe dient deze handeling, dan zijn maar twee antwoorden valide. De
eerste is: dat is nodig voor het doel van het spel. De tweede: deze handeling of dit onderdeel verhoogt de
speelbaarheid en het spelplezier op een wijze die we jullie niet wilden onthouden. Goed zijn bijvoorbeeld
speelse oplossingen die de nagebootste wereld kloppend maken, die de spelwereld van de echte wereld
onderscheiden daar waar dat nodig is. Slecht zijn meestal die onderdelen van een ontwerp die er alleen maar
inzitten omdat we er ooit succes mee hadden in andere contexten. Natuurlijk, ook ik gebruik oude
oplossingen opnieuw, maar ik vraag altijd van mijn team of mijn klant om mij te helpen daarin heel kritisch te
zijn. Een nieuw doel vraagt een nieuw spel en dat kan zonder oppervlakkige en saaie recycling.

W a t  z e e r  b e l a n g r i j k  i s :  d e
o n t w e r p s p e c i f i c a t i e s  m o e t e n  e e n
functioneel en harmonisch geheel zijn. Een
nieuw gedrag oefenen met een simulatie
heeft meer tijd nodig dan een motiverende

kennismaking met een onbekend verschijnsel. Beide kunnen met gaming, maar ze vragen andere
tijdsinvestering van de spelers, andere detaillering van het spel en andere spelmechanismen. De relatie tussen
complexiteit, nut, context en speelbaarheid moet bewust zijn gekozen en de keuzes moeten bij elkaar passen.
Is er zoiets als een te complex spel? Alleen binnen een bepaalde context en doelstelling kun je zeggen: dit is
veel te complex voor het doel. Op zich kun je spelen bijna niet te complex maken. Er zijn eigenlijk geen
grenzen aan wat spelers kunnen verstouwen. Als mensen de werkelijkheid aan kunnen dan kunnen ze een
spel ook aan.

Homo Ludens is een tijdschrift waarmee we de wereld van Serious Gaming, Simulation & Gaming,
het ontwerpen van games en literaire game critique willen verbinden. Tot nu toe heel verschillende
terreinen die nog niet verbonden zijn. Wat zijn in jouw ogen de ontwikkelingen en kansen voor het



verbinden van deze disciplines en terreinen?

Ik juich de komst van dit tijdschrift toe. Ik zie, met Dick Duke, gaming als een discipline op het snijvlak van
wetenschap, begeleidende professionaliteit en artistiek/creatieve beroepen. Maar het is geen hiërarchisch
georganiseerd of zwaar geïnstitutionaliseerd veld. Dat moeten we ook niet willen, dat is de dood in de pot.
Diversiteit en energie brengen dit vak vooruit. Trouwens, gamers zijn per definitie vrijheidzoekers en
vrijheidmakers. Dat is toch ook waar Huizinga met zijn begrip Homo Ludens op wijst.

Games worden inderdaad ontworpen en besproken in het heel verschillende ‘communites of practice’. Dat
is een indicatie van de kracht van het fenomeen spel. Het is onvermijdelijk en ook goed dat gaming opduikt en
wortel schiet in zeer verschillende gemeenschappen en dat daarbinnen nieuwe enthousiaste netwerken
ontstaan die hun nieuw verworven kennis en methoden uitdragen.

Er zijn meerdere redenen om heel goed te communiceren over de grenzen van bestaande en nieuwe
game‐netwerken heen. Dit tijdschrift kan daaraan een grote bijdrage leveren. Op de eerste plaats is er de
wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Zeker, je kunt en mag niet elke vorm van gaming gelijkstellen maar je
kunt ze wel vergelijken. Dat leidt tot theorievorming en het doorgronden van dat bijzondere verschijnsel dat
we spelen noemen.

Dan is er de professionaliteit. Als je van gaming wil leven dan moet je de durf hebben om te
verantwoorden en de leren. En ook dat vraagt een forum voor vergelijking en dialoog. Die dialoog is alleen al
nuttig om door onze taalbarrières heen te komen. Inmiddels is er in de computergaming een taal ontstaan die
de conventionele gamers nauwelijks herkennen en andersom is dat ook het geval. En simpel voorbeeld: de
term serious games. Toen ik hem las dacht ik: waren wij tot nu toe dan niet serieus? En wat blijkt: die
gevoeligheid hebben velen met mij gehad. Gaming, zo weten we van Duke, is communicatie. En ik juich elke
vorm van communicatie over die speelse communicatievorm toe. Er zijn daarvoor ook creatieve en artistieke
redenen. Innovatie, zo zei Schumpeter, is ‘neue Kombinationen’. Door het kennen van het werk van een ander
ontstaat overzicht over nieuwe mogelijkheden. Grasduinen in het werk van collega’s leidt tot serendipiteit: je
vindt iets wat je niet aan het zo eken was maar wel kan gebruiken. De computer kan een steeds grote re rol
gaan spelen, ook in spelsituaties waar dat tot voor kort nog niet zo doebaar of betaalbaar was. De middelen
zijn daarvoor aanwijzing en de prijs/pret verhouding van het inzetten van computer begint gunstiger te
worden.

Ook de cultuur helpt een handje mee. Communiceren via sociale media wordt veel gewoner en mensen
zijn daarin vaardiger geworden. Zij ontlenen er plezier aan. Maar ik wijs weer op de lessen en regels uit het
begin van dit interview. Face to face is essentieel voor sommige vormen van ervaring. Voor vertrouwen
bijvoorbeeld. We moeten met alle gamers spreken over de complexe en variabele relatie tussen spelmodus,
spelcontext en speldoel. We hebben daarover theorie en richtlijnen nodig. Anders blijven we in hetzelfde
straatje rondrennen.

Tenslotte, er is volgens mij ook zoiets als een spelmakers code. Ook daarover moeten we communiceren.
Een goed spel is transparant en niet manipulatief, het is niet verborgen ideologisch en het geeft de speler de
ruimte. Een spel mag geen schade berokkenen. Een spel is niet in de eerste plaats handel. Het is een
doelgerichte, beschermende en avontuurlijke uitnodiging om ervaringen te verzamelen. Een spel moet een
speler sterker, blijer en wijzer maken.
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"De speler ontwikkelt, onbewust, een gevoel voor de
spelwereld"

Een model voor ervaringsleren binnen games

Het Serious Gaming Lemniscaat Model

Martijn Koops

et leren in educatieve games gebeurt op twee niveaus. De speler doet in een spel ervaring op
en krijgt daarmee intuïtieve kennis. Deze kennis kan in een reflectie worden gekoppeld aan expliciete
kennis. Het model dat we hebben ontwikkeld geeft weer hoe het impliciete leren en het expliciete naast

elkaar bestaan bij het leren in een educatief spel. Het is de kunst om de reflectie op een passend moment te
initiëren. Een speler is tijdens het speler van een spel niet bereikbaar voor een expliciete reflectie op het
handelen in het spel. Voor een diepere reflectie moet het spel worden onderbroken. Het hier gepresenteerde
Serious Gaming Lemniscate Model geeft aan hoe en wanneer de switch tussen game en leren gemaakt kan
worden. Op basis van het model hebben we een spel ontwikkeld dat leerlingen op de middelbare school helpt
om werkelijk begrip te krijgen van de tweede wet van Newton.

Inleiding

Games kunnen worden ingezet om te leren. Op de basisschool wordt er al veel gebruikt gemaakt van dit
concept. Kinderen leren onder andere sommetjes, tafels, letters door in kleine spelletjes, in een leuke
omgeving de bijpassende handelingen eindeloos te herhalen, te oefenen. In bedrijfstrainingen en bij defensie
worden spellen ingezet om vaardigheden te oefenen, die in het dagelijks leven te gevaarlijk zijn om te trainen.
Wij zijn geïnteresseerd in het opheffen van verkeerde leerling‐denkbeelden door gebruik te maken van
educatieve spellen. We richten ons in dit verhaal daarom op het ervaringsleren met simulatiespellen.

Leerlingen hebben hele sterke, op ervaring
gebaseerde overtuigingen over de wereld
om hen heen. Ze leven er alle dagen in en
hebben werkbare verklaringen gevonden
om met de wereld om te gaan. Soms zijn
deze verklaringen correct en volledig, soms zijn ze onvolledig en soms zijn ze slechts in alledaagse gevallen
bruikbaar. Tot voor een jaar of tien werden dit soort halfbruikbare verklaringen die bij leerlingen leven
"misconcepties genoemd". Tegenwoordig heeft men het liever over leerling‐denkbeelden omdat ze niet
verkeerd zijn, maar verschillen van de denkbeelden die wij willen bijbrengen binnen de schoolcontext. Binnen
het domein van elektriciteit zijn bekende leerling‐denkbeelden bijvoorbeeld dat er stroom kan lopen van een
bron naar een "afvoer". Je kunt immers een schok krijgen van een auto, een losse draad etc. Binnen het
wetenschappelijke beeld van elektriciteit kan er echter slechts stroom lopen in gesloten circuit. Het aanleren
van deze wetenschappelijke zienswijze verloopt vaak moeizaam omdat de leerling in het alledaagse leven
toch weer genoeg heeft aan de oude denkbeelden. De wetenschappelijke denkbeelden raken maar moeizaam
"doorleefd".

Het zou wel eens zo kunnen dat een computerspel, gebaseerd op een simulatie, succesvol is in het
aanvullen van de leerling denkbeelden. Binnen een computerspel wordt de speler namelijk helemaal
opgeslokt in de gameplay; hij zit in de "flow", en maakt daarbinnen allerlei dingen mee. De speler ervaart een
andere werkelijkheid, volledig. Er ontstaat iets dat je als ervaringsleren zou kunnen bestempelen ﴾populair
wordt hier ook wel eens de term "buikleren" gebruikt﴿. De speler ontwikkelt, onbewust, een gevoel voor de
spelwereld ﴾vaak door veel trial and error﴿.

Learning‐Cycle van Kolb

De ervaring biedt de mogelijkheid om de speler te laten leren. De ervaringsstap komt in veel leermodellen
voor. Vanuit een ervaring kun je gaan nadenken over de essentie van de dingen.

Kolb beschrijft door middel van zijn beroemde leercirkel hoe het ervaringsleren gebeurt. Een toegankelijk
artikel hierover is te vinden op de Ecent website ﴾Poorthuis, 2009﴿ van de Nederlandse hogescholen.

In de leercirkel van Kolb observeert een leerling als verkenner een probleem en komt tot een model, hier
gaat hij als denker over nadenken en vormt een theorie. Als toetser bedenkt hij een plan van aanpak om de
theorie te testen, en als doener gaat de leerling aan de slag om nieuwe ervaring op te doen. De cirkel is dan
rond.

Kolb stelt dat de favoriete benadering persoonsgebonden is. Er wordt wel gesproken over denkers,
doeners, toetsers en verkenners, als verschillende leerstijlen. Ook een les waarin een game is opgenomen kan
nog steeds op verschillende manieren worden gestart. Een doener zal er de voorkeur aan geven om gewoon
te gaan spelen, en later te bedenken wat de logica was, een denker bijvoorbeeld zal de voorkeur geven aan
een theoretische inleiding voordat het spel gespeeld wordt.

http://homoludensmagazine.nl/auteur.php?name=koops


Game‐Cycle

Raph Koster ﴾2005﴿ stelt "the fun is in the learning", met andere woorden, een computerspel is pas leuk als je
er wat van leert. Er moet iets te ontdekken zijn. Dat hoeft niet het schoolse leren te zijn, ook wanneer je speelt
voor puur plezier, zit de lol in het halen van een uitdagend doel. Dat lukt pas als je het door hebt, als je het
hebt geleerd dus. Spelen is eigenlijk leren ﴾Huizinga, 1955﴿.

Net als bij de leercirkel van Kolb is ook bij het leren binnen een game een cyclisch proces herkenbaar. We
noemen dat de gamecycle, typisch ziet die er als volgt uit. In een computerspel wordt een speler
geconfronteerd met een uitdaging. De speler zal daarop op een intuïtieve wijze een ervaringscyclus gaan
doorlopen. De speler gaat een uitdaging aan en bedenkt, plant, een actie. Door deze te gaan doen, lokt de
speler een reactie uit van het spel. Deze reactie observeert de speler en hij beoordeelt de effectiviteit. De speler
ontwikkelt intuïtief een begin van een concept. Dit intuïtieve concept gaat de speler toetsen door een nieuwe
actie te bedenken.

Hiermee is een game‐cycle doorlopen. Er is niet diepgaand geleerd op een cognitief niveau, maar er is
intuïtief geleerd. De speler heeft geen theorie ontwikkeld maar een notie, een gevoel, een concept. De speler
heeft een ervaring opgedaan, maar deze moet nog worden verwerkt, getransformeerd, tot kennis. De
denkfase in een game is rudimentair, intuïtief en niet cognitief bewust. Om de ervaring te transformeren tot
kennis moeten we van de gamecycle overstappen naar de learning‐cycle. Om dit weer te geven hebben we
het Serious Gaming Lemniscaat Model ontworpen.

Het Serious Gaming Lemniscaat Model﴾SGLM﴿

Als we bovenstaande cycli goed beschouwen zien we dat de hele learning‐cycle gezien zou kunnen worden
als een hele uitgebreide "denkfase". De game‐cycle is een uitgebreide doe‐fase. Het SGLM vat beide cycli in
een enkele afbeelding ﴾Figuur 1﴿.

Figuur 1: Het Lemniscaat model toont de verschillende fasen die een speler in een educatief spel
idealiter doorloopt

De learning‐cycle is een optie geworden in de game‐cycle. Als de speler ervaring heeft opgedaan kan de
overstap gemaakt worden naar de learning‐cycle om de ervaring in een wetenschappelijke context te
plaatsten ﴾het doel van de schoolse lessen﴿. Andersom kan de learning‐cycle als ervaringsstap een game‐cycle
bevatten om ervaring op te doen met het gebruik van een bepaald concept in een virtuele omgeving.

Casus

Een voorbeeld van een spel dat we hebben ontwikkeld aan de hand van dit model is SpaceChallenge. In dit
spel manoeuvreert de speler een ruimtescheepje door een doolhof. Onderweg moet gestopt worden om
diamanten op te rapen. De besturing is heel intuïtief, met de pijltjes toetsen. De beweging is niet intuïtief, er is
namelijk geen wrijving in dit spel. Een beweging stopt niet vanzelf. Als er niet geremd wordt gaat het scheepje
constant verder. Dit is een concept dat notoir moeilijk te onderwijzen is. Het is een beroemd en hardnekkig
misverstand dat er een kracht nodig is voor een constante beweging.

Het leren met dit spel verloopt als volgt. De leerling start de game en leest het doel ﴾diamanten
verzamelen﴿. De interface is intuïtief en de speler bedenkt meteen een aanpak ﴾intuïtief experiment﴿. Deze
aanpak wordt uitgevoerd ﴾Expliciete actie﴿ pijltjestoets in richting van diamantje indrukken﴿. En al heel snel
ontdekt de speler dat het scheepje tegen de wand botst omdat het niet vanzelf remt als de toets wordt
losgelaten ﴾expliciete observatie﴿. Snel start de speler het spel weer en doet een nieuwe poging ﴾op basis van
een eerste intuïtief concept﴿. Na een half uurtje ﴾en vele game‐cycles verder﴿ is de speler vaardig geworden in
het ontwijken van meteorieten en wanden en het stoppen bij diamanten. De speler heeft nu op intuïtief niveau
begrip van de 2e wet van newton ﴾zoals een natuurkunde docent het zou uitdrukken﴿. Om deze ervaring te
transformeren naar kennis zal de docent de leerling moeten helpen. Eerst door te vragen naar de ervaringen
﴾reflectieve observatie﴿. Op basis van deze observatie kan de docent de leerling helpen te begrijpen waarom
de beweging zo is. De docent draagt een abstract concept aan. Met de leerlingen bedenkt de docent welke
consequenties dat concept heeft voor de bewegingen om ons heen en in de ruimte en hoe we dat merken



"Een belangrijke vraag is dus in hoeverre het de
leerervaring schaadt om de spelervaring te

onderbreken ten gunste van de reflectie."

﴾actief experiment﴿. Vervolgens kan worden besloten om opnieuw het spel te spelen ﴾een level hoger
bijvoorbeeld﴿ of om bijvoorbeeld een practicum te gebruiken om het actieve experiment ten uitvoer te
brengen.

Switch

De essentie van het SGLM zit hem in de overgang van game‐cycle naar learning‐cycle. Dit is een lastige maar
noodzakelijke overgang. Zolang de speler in de game‐cycle zit heeft het geen zin om reflectieve vragen te
stellen. De speler zit dan in een game flow en staat niet open voor een wetenschappelijke discussie. In
theorieën over games wordt vaak gebruikt gemaakt van het concept flow. Flow theorie stelt dat heldere
doelen, haalbare uitdagingen en accurate feedback nodig zijn om een toestand van flow te bereiken bij het
uitvoeren van een activiteit ﴾Csikszentmihalyi, 1988﴿. In de flow state verkeert de speler in opperste
concentratie en is het besef van tijd en een gevoel van zelfbewustzijn tijdelijk kwijt. Het is een toestand die
optreedt bij allerlei activiteiten; rotsen beklimmen, piano spelen en gamen. Deze effecten zijn debet aan de
game verslaving maar ook de factoren die de jaloersmakende betrokkenheid uitlokken.

Malone ﴾1981﴿ gaat ervan uit dat als iemand kiest om te spelen en daarin volhardt omdat het leuk is, de
motivatie voor het spel hoog is en er dus goed geleerd wordt. Literatuur is hier echter niet eenduidig over
﴾Rieber & Noah, 2008﴿. Robert Appelman ﴾Appelman, 2007﴿ stelt: "The confusion in a serious game is whether
or not the flow is synonymous with engagement in learning or just deep concentration on gameplay and fun".

Vanuit deze hypothesen moeten we de speler niet uit die flow halen en de reflectie ook in de game laten
plaatsvinden ﴾Paras & Jim Bizzocchi﴿. Deze hypothese is niet breed geaccepteerd. Hoewel Kearny en Pivec
﴾2007﴿ wel vinden dat hoe meer de speler in de flow zit, hoe groter de kans is op "persistent engagement by
the player". Een belangrijke vraag is dus in hoeverre het de leerervaring schaadt om de spelervaring te
onderbreken ten gunste van de reflectie.

O p  d i t  m o m e n t  z i j n  w e  b e z i g  m e t
onderzoeken om antwoord te vinden op
deze vraag waarbij we frustratie gebruiken
om een speler uit de flow te halen. We
ontwerpen de game zodanig dat de leerling
vastloopt op het aan te leren concept.
Vervolgens organiseren we de support om de gefrustreerde leerling, met een actieve leervraag ﴾!﴿, te helpen
terug in de flow state te geraken.

Conclusie

Dat het model bruikbaar is in de praktijk bewijst de effectiviteit van SpaceChallenge. We hebben
effectonderzoek gedaan waaruit blijkt dat SpaceChallenge een significante bijdrage levert aan het opheffen
van misconcepten in de natuurkunde ﴾Koops & Hoevenaar﴿. We hebben de fasen van de SGLM naast
effectonderzoeken van educatieve games gelegd en gezien dat de spellen die aan de SGLM voldoen ook in de
praktijk beter scoren dan games die bijvoorbeeld tijdens de game‐cycle wetenschappelijke concepten
aanreiken ﴾Koops, 2010﴿.

Het SGLM is een bruikbaar model omdat het helpt duidelijk te krijgen wat het doel van een educatief spel
is. Het scheidt het spelen en het leren in twee fasen van het leerproces, en kent beide fasen hun eigen waarde
toe. De game ontwerper wordt heel duidelijk uitgedaagd om aan te geven wat het spel aan ervaring moet
genereren, en wat een docent later met die ervaring kan gaan doen. Door dit hele proces al bij het ontwerp na
te gaan kan de essentie van het spel worden blootgelegd.

Het is onze ervaring dat het het beste werkt om vanuit het leerdoel te ontwerpen. Wat is het concept dat je
wilt duiden? Welke vragen wil je daarvoor opwekken? Hoe kun je die vragen genereren? Wanneer je dit
helder hebt, weet je wat je spel "moet gaan doen". Je hebt nu helder welke vraag het spel moet gaan
opwekken.
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Figuur 1: Chell

 
Figuur 2: GlaDOS

'The Cake is a Lie'

Het verzet tegen de disfunctionele oermoeder in Portal

Eva Nesselroth‐Woyzbun (vertaald door Dr.Joyce Goggin, UHD)

n de game Portal wordt de speler geconfronteerd met diepgewortelde angsten die voortkomen
uit het opgesloten zijn in een afgesloten omgeving met GlaDOS, een zeer kritische en aanhankelijke
computer die een disfunctionele oermoeder of 'matriarch' lijkt te vertegenwoordigen. Gebaseerd op

kritische theorie en bekeken door een psychoanalytische lens,verkent dit artikel de representaties van
gefeminiseerde archetypische motieven zoals zij vorm gegeven worden door zowel de karakters van de game
als de dimensies in het ontwerp van het spel

Uitgebracht in 2007, als deel van een drie
spellen tellende compilatie door Valve
Corporat ion,  samen met de immens
populaire games Halfl ife 2 e n  Team
Fortress, bleek Portal, verrassend genoeg,
de grootste hit. Portal is een first‐person
puzzelspel dat de speler uitdaagt een weg
naar boven te vinden door de verschillende
levels in de fictieve laboratoria van het
'Aperture Science Enrichment Center'. De
vervallen 'Aperture' laboratoria, gehuisvest
in een voormalige douchegordijn‐fabriek
die is omgebouwd tot kwantumtechnologie
lab, schotelt de speler een omgeving voor die bewust op onze angsten inspeelt door het nabootsen van een
disfunctionele moeder‐dochter relatie. Chell ﴾zie figuur 1﴿, de avatar waarmee het spel gespeeld wordt, wordt
onderworpen aan verschillende laboratorium experimenten terwijl haar verdraagzaamheid voor
psychologisch en emotioneel misbruik getest wordt. Ze moet, met behulp van een geweer dat "portals" schiet
in de solide oppervlakken van het laboratorium ﴾muren, plafonds, vloeren etc.﴿, proberen te ontsnappen uit
testkamers die in toenemende mate stress genereren om zo een pijnlijke dood, veroorzaakt door de
apparaten in het lab, te vermijden. Portal levert een atypische representatie van geslacht voor game
onderzoekers want bloederig is Portal niet; de strijd tussen de protagonist en de antagonist is hoofdzakelijk
emotioneel van aard.

Portal confronteert de speler met diepgewortelde angsten die voortkomen uit het opgesloten zijn in een
afgesloten omgeving met GlaDOS ﴾zie figuur 2﴿, een zeer kritische en aanhankelijke computer die een
disfunctionele oermoeder of 'matriarch' lijkt te vertegenwoordigen. Gebaseerd op kritische theorie en
bekeken door een psychoanalytische lens, verkent dit artikel de representaties van gefeminiseerde
archetypische motieven zoals zij vorm gegeven worden door zowel de karakters van de game als de
dimensies in het ontwerp van het spel.

Wat maakt dat dit spel zo uniek is en dat
het uitnodigt tot verder onderzoek is dat
h e t  e e n  i n  h o g e  m a t e  v r o u w e l i j k e
spelervaring biedt, ingebed in een familiale
rolverdeling van macht, angst en controle.
Er zijn geen mannen of mannelijke figuren
i n  d e z e  v e r s i e  v a n  d e  g a m e ,  e e n
opmerkelijke eigenschap voor een spel
waarvan de doelgroep niet per se uit alleen
volwassen vrouwelijke spelers bestaat.
Chell, een vrouw, en de antagonist GlaDOS
een gefeminiseerde computer met de stem
van Amerikaanse opera zangeres Ellen

McLain zijn de enige karakters in Portal. Het is niet ongebruikelijk om een vrouwelijk hoofdpersonage in een
video spel tegen te komen, en populaire games zoals Lara Croft: Tomb Raider en Perfect Dark Zero, zijn
games die inspelen op een specifieke niche markt voor vrouwelijke vigilantes. Echter, Portal is wellicht de
enige game waarin alle personages ‐ vijanden evenals helden ‐ allemaal vrouwelijk zijn. Hoewel de
uitdagende puzzels Portal over het algemeen een brede groep van fans hebben gegeven, heeft het spel in het
bijzonder een loyale en groeiende groep van fans gecreeërd onder volwassen jonge vrouwelijke gamers
vanwege de in hoge mate feminine motieven en archetypische opbouw van de karakters in het spel. Deze
groep fans heeft een uitgebreide collectie van fan artikelen gecreeërd variërend van breipatronen, cake
recepten, tatoeages, juwelen, game kostuums en accessoires die specifieke verwijzingen zijn naar Chell,
GlaDOS en de terugkerende motieven van liefde en beloning ﴾respectievelijk weergegeven als een kubus en

http://homoludensmagazine.nl/auteur.php?name=nesselroth-woyzbun


 
Figuur 3: Lara Croft

cake, zoals later in dit artikel nog zal worden toegelicht﴿. Naast de vrouwelijke actoren in het spel, is het
evenwel te beargumenteren dat de omgeving, het laboratorium, ook vervrouwelijkt is. Aperture Science Labs
is een test omgeving voor jonge vrouwen en meisjes waar hun weerbaarheid tegen emotioneel misbruik en
door de omgeving opgelegde angsten op de proef worden gesteld. Kracht en agressie zijn hier van weinig
waarde, want de speler moet haar verstand gebruiken terwijl ze weerstand biedt aan emotioneel misbruik, om
te kunnen ontsnappen uit het laboratorium. Anders gezegd, ze moet een sterke, slimme en veerkrachtige
vrouw zijn, om het spel te kunnen winnen.

In de meeste games, hebben de heldinnen
stereotypische mannelijke kwaliteiten;
fysieke kracht, een voorliefde voor wapens
en een 'take‐no‐prisoners' houding ﴾zie
figuur 3﴿. Hun motieven komen veelal voort
uit wraakzucht of heldhaftigheid en zijn
vaak gecombineerd met overdreven
seksua l i t e i t  i n  een  onmense l i j k  en
disproportioneel lichaam. Chell, de heldin
van Portal, is echter zelden te zien in het
spel. De gamer ziet haar avatar maar
weinig, ze kijkt door de ogen van Chell, het
perspectief van het spel is dat van een FPS.
H o e w e l  d e  m e e s t e  g a m e s  o n s  d e
vrouwelijke avatar veel laten zien om haar
overdreven kleine taille, enorme borsten en
lange benen te kunnen bewonderen, krijgen
we Chell slechts sporadisch te zien en dan betreft het meestal een weerspiegeling van haar profiel. Haar
lichaam is gespierd en atletisch, maar niet buitengewoon opgepompt. Ze draagt een simpele, ruimvallende,
oranje jumpsuit en heeft blote voeten, voorzien van speciale schokbrekende steunbanden, een paardenstaart
en geen make‐up. De kleding van Chell wordt gekenmerkt door de utilitaristische esthetiek van gevangenis
uniformen, die bedoeld zijn om gevangenen te ontdoen van individualiteit. Ze is ontworpen alsof ze door
machines is aangekleed en zodoende is haar jumpsuit leesbaar voor computers.

Haar vrouwelijke figuur is geseksualiseerd noch geïdealiseerd omdat ze er niet is om mooi te wezen ‐ze is
er om te werken en het spel te winnen en haar fysieke trekken zijn derhalve ondergeschikt aan haar mentale
kracht en haar capaciteit om verschillende vormen van misbruikt te ondergaan en te overleven.

GlaDOS, de malafide en autonome computer die het verwaarloosde laboratorium nu beheerst, is op een
vergelijkbare manier lichaamsloos, meestal is haar stem alleen door het audio systeem te horen ‐ als
computer systeem is ze overal en nergens tegelijk. Soms wordt Chell door GlaDOS begeleid, maar vaker
wordt ze door de computer bespot, misleid of in de war gebracht.

Gameplay

In de gameplay wordt GLaDOS beschreven als een 'levende' vorm van kunstmatige intelligentie, die
geactiveerd werd tijdens de eerste jaarlijkse 'Bring‐your‐daughter‐to‐work‐day'. Er is een moraliteit software
programma geïnstalleerd, maar daarvoor al had ze alle medewerkers in het laboratorium vergiftigd met een
dodelijke neurotoxine ﴾vandaar dat het lab verlatenis﴿. GLaDOS dient soms om de speler te leiden en
adviseren, en soms liegt de computerpersoonlijkheid om nodeloze angst en vrees bij de speler op te weken.
Ze probeert acceptatie te verkrijgen en zelfs liefde, maar betaalt loyaliteit terug met bittere rancune en
afkeuring. Ze laat nooit een kans liggen om Chell af te straffen of om haar te herinneren aan haar
gebrekkigheid en onbenulligheid. Ze surveilleert elke beweging van Chell maar pretendeert ambivalent te zijn
over haar voortgang in het spel. GLaDOS is het boegbeeld van een destructieve maar steunzoekende
oermoeder, waarbij echte affectie zodanig ontbreekt dat haar zelfhaat gelijk is aan haar haat voor haar
surrogaat‐dochter. Nogal een disfunctionele relatie inderdaad.

Chell, als testobject en dochter‐figuur, heeft als enige optie deze zware beproevingen te doorstaan. Mocht
Chell de psychologische tests succesvol afronden, dan wacht haar een belofte van taart en therapie ‐ maar de
speler vermoedt al snel dat ook dit weer leugens zijn. Het wordt steeds duidelijker dat de werkelijke beloning
voor het afronden van de tests simpelweg de kans is om uit Aperture Science Labs te ontsnappen, en
misschien ook de kans om de gevaarlijke en arglistige GlaDOS te vernietigen. De muren van de testkamers
zijn bespoten met graffiti door een ongeziene en waarschijnlijk inmiddels gestorven testobject uit het
verleden. 'De taart is een leugen' [The cake is a lie] staat meerdere malen in de muren van het laboratorium
gekrast. Als de ontwikkelaars van Portal [Valve] in een interview gevraagd worden waarom ze taart als
beloning gekozen hebben, was hun antwoord: 'Iedereen houdt van taart' en het leek dus een goede,
ongecompliceerde beloning. In tegenstelling tot het redden van de wereld of het verslaan van kwade tirannen,
is taart volledig en bewust apolitiek. Dit antwoord is echter, deels grappig bedoeld. Taart wordt aan kinderen
beloofd bij goed gedrag op speciale gelegenheden. Het is een onmiskenbaar ouderlijke belofte. De belofte van
taart positioneert GlaDOS onmiddellijk in de rol van oermoeder, die controle uitoefent over de situatie, en
plaatst Chell in de rol van dochter, die keer op keer alles uit de kast moet halen om een goede indruk te



'De omgeving van het spel is vaak de echte vijand en
Chell moet erachter komen hoe ze uit de negentien

testkamers van het Aperture Enrichment Center
ontsnappen kan.'

maken, gehoorzaam te doen en GlaDOS te plezieren om een beledigende, kinderachtige en minzame
beloning te krijgen.

De omgeving van het spel is vaak de echte
vijand en Chell moet erachter komen hoe ze
uit de negentien testkamers van het
Aperture Enrichment Center ontsnappen
kan. Elke kamer biedt een aantal gevaren,
die de speler ontwijken moet, evenals een
aantal puzzels die opgelost moeten worden
opdat Chell de kamer kan verlaten. Alle video games bieden spelers een mix van angst, uitdaging, en
overwinning ‐ dit zijn de pilaren van een goed spel. In Portal echter, worden deze elementen door de
omgeving ingevuld. Het Aperture Science Enrichment Centre creëert een gevoel van gevangenschap in een
disfunctioneel en verlaten industriëel terrein.

Wellicht is het Aperture Science Lab een ruimtelijke metafoor voor een baarmoeder‐achtige omgeving.
Baarmoeders, net als laboratoria, zijn ruimtes waar de elementen gedwongen worden zich met elkaar te
mengen en te reageren zodat nieuwe entiteiten kunnen worden gecreeërd. Maar in een interessante plot
twist,fungeert de baarmoeder van het lab ook als graftombe als we erachter komen dat GlaDOS alle stafleden
en de vele voorgaande proefpersonen al heeft gedood. De lege kantoren en controle ruimtes herinneren de
speler aan het feit dat deze ruimtes zowel een monument voor de doden is als een metaforische baarmoeder
voor Chell. Game theoreticus Steve Spittle ﴾2011﴿ stelt voor dat de graftombe achtergrond inspeelt op ons
gevoel van onrust en dat deze achtergrond een dubbelfunctie heeft, als een herinnering aan de dunne lijn
tussen leven en dood.

Het spelen van Portal lijkt een beetje op ingesloten zijn in de kelder van een universitair laboratorium
tijdens de vakantieperiode, behalve dat er geen deuren zijn die naar buiten leiden. Chell kan de
alomtegenwoordige en onderdrukkende GlaDOS in het complex van het laboratorium nooit ontsnappen want
er zijn overal camera's ‐ de ogen van GlaDOS. Hierdoor krijgt de speler een gevoel van extreme angst of
claustrofobie. De speler wil niets liever dan ontsnappen maar GlaDOS beweert pesterig dat de buitenwereld
niet meer hetzelfde is. Buiten wacht een naamloze entiteit en als de speler wel ontsnapt, wordt haar verteld,
belandt ze in een post‐apocalyptische en zelfs dreigender wereld, waarin 'men' op de loer ligt. Buiten is de
wereld vervallen in chaos, en buiten ben je helemaal alleen. Binnen het laboratorium moet je de omgeving
bestrijden en het gepest engescheld van GlaDOS tolereren. Binnen bestaat de kans dat je verborgen gangen
vindt, die je vluchtige bescherming bieden voor vijanden. Deze verborgen tussenruimtes in het laboratorium
bieden ook tijdelijke bescherming van de constante surveillance en kwelling van GlaDOS. In deze extra‐
tekstuele ruimtes voelt de speler zich eigenaardig verbonden met de testobject en uit het verleden die kleine,
aandoenlijke sporen van hun aanwezigheid, evenals tekenen van hun mentale aftakeling hebben
achtergelaten. Spanning, veroorzaakt door angst voor de binnenwereld, gecombineerd met angst voor de
onbekende buitenwereld achter de muren van het laboratorium verhogen de ongerustheid van de speler.
Deze spanning plaatst de speler afwisselend, maar continue, in een agorafobische en claustrofobische
gemoedstoestand, zonder onderbreking. In de woorden van Antony Vidler ﴾2002﴿, werden agorafobieen
claustrofobie, rond de laatste eeuwwisseling, gezien als symptomen van een verstoorde vrouwelijke psyche. In
de vroege periode van de psychologie werd de opkomst van wat destijds "huisvrouw ziekte" werd genoemd,
onderzocht. Daaruit volgde de overtuiging dat, in grote, stedelijke omgevingen, vrouwen en homoseksuele
mannen de eersten waren die onder deze ziekte leden.

Sigmund Freud ﴾1985﴿ betoogde dat vrouwen, en vooral vrouwen die in een dichtbevolkte stedelijke
omgeving woonden, vaak leden aan slopende agorafobie. Volgens Freud wordt deze angst aangedreven door
het onderdrukte verlangen om te gaan tippelen met de prostituees, omdat vrouwen jaloers zouden zijn op
hun seksuele macht. Dus, de buitenwereld stelt een soort seksueel ontwakenen voor, waar de repressie
belichaamd die wordt door het laboratorium, versterkt door GlaDOS en haar onophoudelijke kritiek,
losgelaten wordt. En in 1922 betoogde Sandor Ferenczi dat claustrofobie de reactie is van vrouwen op hun
eigen onvermogen wanneer ze in de figuurlijke of letterlijke ruimte van haar moeders domein leeft ﴾Ferenczi
& Ferenczi, 1960﴿. Claustrofobie, aan de andere kant, is niet de antithesis van agorafobie, maar zijn
tegenhanger. Vrees voor de buitenwereld gaat makkelijk samen met vrees voor de binnenwereld, omdat het
binnenleven van een agorafoob krimpt, en steeds kleiner begrensd raakt.Hoewel een Freudiaanse
interpretatie van dit spel onproductief lijkt, is het wel merkwaardig dat een centrale drijfkracht in Portal
voortkomt uit de gespannen wisselwerking tussen claustrofobie en agorafobie ‐ twee 'vrouwelijke' psychische
toestanden die verergerd worden door de onnatuurlijk verbouwde en kunstmatige omgeving. Deze omgeving
vormt de digitale wereld van Portal en dient om zowel Chell als GlaDOS te isoleren en te ontwapenen, hoewel
GlaDOS bang is voor de buitenwereld terwijl Chell juist wil ontsnappen.

Zo keren we terug naar de graffiti die de speler krijgt te zien in de schuilhoekjes en tussenruimtes van het
laboratorium . De graffiti bevat ietwat aangepaste gedichten van Emily Dickinson en Henry Wadsworth
Longfellow. Uit deze schrijfsels valt op te maken dat GlaDOS geen bron van waarheidsgetrouwe informatie is.
Deze verzen herinneren de speler er steeds aan dat er geen zekere beloning is voor het afronden van het spel
door het herhalen van de woorden, 'De taart is een leugen'. De implicatie is wellicht zelfs dat er iets veel
dreigender dan taart wacht aan het eind van deze lange en zeer moeizame weg. Vooral een herschreven
versie van Dickinson's 'De strijdwagen' [The Chariot] weerspiegelt het overheersende gevoel van angst en



 
Figuur 4: Companion Cube uit Portal

somberheid in Portal, evenals een preoccupatie met de dood. Veel literatuurwetenschappers, waaronder John
MacDermott ﴾2007﴿, menen dat Dickins onagorafobisch was en dat haar fascinatie voor morbide
onderwerpen hoorde bij haar diepliggend verlangen om haar gevangenis van angst voor de buitenwereld te
ontsnappen middels de dood. Voor spelers van Portal, is de spookachtige graffiti een voorbode van Chell's lot,
waar de dood misschien de enige manier is om aan de voortdurende emotionele kwelling te ontsnappen.

Maar GlaDOS en Chell zijn niet het enige
duo in het spel. In een van de testkamers
krijgt Chell een doos die liefkozend een
' v e r z w a a r d e  g e z e l s c h a p s k u b u s '
[Companion Cube] genoemd wordt ﴾zie
figuur 4﴿. Deze grijs en roze kubus neemt
de plaats in van een liefdespartner. De
bedoeling van de kubus is niet zozeer om
Chell gezelschap te bieden, maar om haar
loyaliteit te beproeven. Net als bij een
jaloerse oermoeder die de loyaliteit van
haar kind wil testen als ze de keus tussen
eenminnaar of ouder moet maken, moet
Chell bewijzen dat ze om de kubus kan
geven als om een persoon. Als Chell wil
leven moet ze vervolgens haar gelieve
kubus opofferen door hem in een verbrandingsoven te gooien als een maagdelijk offer in een vulkaan.
Ondertussen bespot GlaDOS Chell door er op aan te dringen dat ze niet kan geloven dat Chell het in haar had
om die opoffering te maken. Zodra Chell de opdracht uitvoert en haar vriend in de verbrandingsoven gooit,
grijpt GlaDOS onmiddellijk de kans om haar te kastijden voor haar immoraliteit en haar egoïsme. Toch moet
Chell bewijzen dat ze zelfs haar minnaar zal doden om te overleven ﴾deze actie is namelijk noodzakelijk om
verder in het spel te komen﴿, om aan haar oermoeder te bewijzen dat ze tot de dood zal vechten voor vrijheid
en onafhankelijkheid. Dit eerste offer is een voorbode van de ultieme opoffering die in het verschiet ligt,
namelijk dat de dochter haar moeder zal moeten doden om te overleven. Deze actie lijkt een symbolisch offer,
maar is tevens een griezelige weerspiegeling van GlaDOS' eigen weerspiegeld op een manier GlaDOS' eigen,
pijnlijke opoffering van Chell als surrogaatdochter. Lijkend op een sinistere interpretatie van een bevalling,
moet veel pijn en vechten voor het leven voorafgaan aan het verlaten van het baarmoederachtige
laboratorium. De gezelschaps‐kubus heeft zodanig een snaar geraakt bij gamers dat er een grote schare fans
is ontstaan. De kubus doet denken aan een favoriete deken of teddybeer uit ieders kinderjaren—de kleine
liefdes objecten die troost bieden wanneer we eenzaam zijn, bang, of het gezelschap van een denkbeeldige
vriend nodig hebben. Iedereen moet zulke liefdes objecten opofferen om volwassen te worden, en veel fans
herkennen de pijn van het beëindigen van liefdes affaires. De kubus stelt verloren liefde voor, toekomstige
liefde en onmogelijke liefde voor. De gezelschaps‐kubus komt alleen voor in level 17 van het spel ‐ het is in
dit level dat we voor het eerst de woorden van het gedicht 'De maaier en de bloemen' [The Reaper and the
Flowers] van Longfellow zien. Het wordt gezegd dat Longfellow dit gedicht schreef na de dood aan zijn vrouw,
die op tragische wijze om het leven kwam toen haar jurk vlam vatte en ze levend verbrandde. Hij probeerde
tevergeefs het vuur te doven maar ze is desondanks in vlammen opgegaan, en men gelooft dat hij nooit
emotioneel herstelde na haar dood. Het gedicht gaat dus over een geliefde die ten onder gaat aan een vurige
dood.

Personage

Portal is een spel vol vrouwelijke interacties ‐ een ongebruikelijk element in een spel dat zich niet richt op een
vrouwelijk of zelfs een gemengd publiek. Sterker nog, de andere games in deze serie zijn tegengesteld van
aard. Zowel TeamFortress2 en de Halflife series bieden actie, koortsig vuurgeweld, en hyper‐mannelijke
figuren ﴾zie figuur 5﴿ en hoewel het Aperture Laboratorium uit Portal deel uitmaakt van de post‐
apocalyptische wereld van Valve Corporation's meer populaire Half‐Life games series, verschilt het
laboratorium fundamenteel in opzet. Bijvoorbeeld, de wereld van Half‐Life is open voor de hoofdpersoon van
de game Dr. Gordon Freeman die, net als Chell, ook een stille protagonist is. Maar in de wereld van Portal
moet Chell juist door afgesloten ruimtes heen komen.

Dit roept een aantal vragen op: Waarom
hebben de designers dit spel zo gemaakt?
Wie wordt door Portal aangetrokken? En
wat zegt het over de markt voor deze
producten? Dit kan men gedeeltel i jk
verklaren als een verschijnsel van een
nieuwe trend in gaming waarin spanning
steeds minder wordt gecreëerd door
geweld, rondvliegend bloed en erhitte actie.
In spellen zoals Portal, zoekt iedereen een
soort psychologische stress waarbij het
"winnen" niet noodzakelijke fysieke geweld



 
Figuur 5: Team Fortress 2

'In Portal, om de oermoeder te verslaan, moet de
dochter een symbolische dood sterven.'

jegens de vijand inhoudt; maar eerder het
verdragen van psychologische kwelling, en
dit zorgt voor buitengewone bevrediging.
Zulke games maken het virtuele lichaam
ondergeschikt aan de virtuele emotionele toestand. Terwijl de makers van Portal zelf nooit refereren aan een
moeder‐dochter dynamiek tussen GlaDOS en Chell, is de disfunctionele en akelig bekende toon van de
spanning, tussen de kritische en onderdrukkende moeder en haar onafhankelijkheid zoekende dochter, voor
de speler niet te missen. Deze archetypische moeder en dochter figuren proberen te overleven in een
paradoxaal systeem waar de aanwezigheid van de ander hun behoefte aan een eigen bestaan rechtvaardigt:
GlaDOS is afhankelijk van Chell als testobject waarop ze haar macht kan uitoefenen, en Chell, als dochter‐
figuur, is afhankelijk van GlaDOS voor instructie, begeleiding, en bevestiging. Chell is een stille participant, en
kan niet verbaal reageren. GlaDOS, aan de andere kant, is altijd aan het woord. Zij belichaamt wat Julia
Kristeva ﴾1982﴿ de verachtelijke moeder noemt. Gemaakt van computer onderdelen, draadjes en camera's is
zij de angstwekkende matriarch die deels machine, deels menselijke psyche is. Wat haar ontbreekt aan
menselijke gedaante compenseert ze met amorele, machinematige ambitie. Chell, in vergelijking, komt
overeen met een moderne stille protagonist. Net als de kleine zeemeermin uit het gelijknamige boek van
Hans Christian Andersen, is de jonge heldin is tot zwijgen gebracht en is de prijs voor haar onafhankelijkheid
het opgeven van haar stem aan de Zeeheks. De media blogsite IGN noemt Chell als nummer 6 game heldin,
en noemt haar 'een van de meest vindingrijke heldinnen van de lijst' ﴾games.ign.com, 2009﴿

Maar in weerwil van haar beeld als progressieve en volwassen heldin, vervult zij de rol van archetypische
stille vrouwelijke protagonist. Ze spreekt nooit en we leren nooit haar naam kennen ﴾deze informatie moet
verzameld worden via het commentaar van de game maker of door online communities﴿. Haar naam is juist
Chell omdat het klinkt als Shell ﴾omhulsel﴿ wat het punt onderstreept dat ze een soort van leeg vat is. Het
hoofd van game ontwikkeling en verhaallijn, Erik Wolpaw, vond dat het niet uitmaakte wat voor soort persoon
Chell was, en vele bèta‐testers konden zich zelfs na het voltooien van de game haar naam niet meer
herinneren ﴾multiplayerblog.mtv.com, 2011﴿. Haar stilte, zo betoogt hij, staat de speler in staat om zich
naadloos met Chell te associëren. Als ze een stem had gehad hadden haar woorden wellicht de dynamiek van
de verhaallijn kunnen verstoren. Ik zou graag willen stellen dat als Chell een stem zou hebben gehad, de
speler haar zou zien als een persoon die onafhankelijk is van de controle die de speler heeft over haar in het
spel en dat dit haar aantrekkingskracht zou doen verminderen. Daarom geeft haar gebrek aan diepgang een
middel waardoor fans wellicht hun eigen heroïsme kunnen projecteren. Deze holle constructie stelt de speler
in staat om zich te identificeren met Chell als een archetypische dochter/heldin figuur. Dit is uniek in de
gamingwereld waar er vele games zoals Lara Croft in de Tomb Raider ‐series zijn, waarin de gescripte
vrouwelijke hoofdrol een nogal gefixeerd stereotype representeert wat het vermogen van de speler om zich te
identificeren met een karakter in feite verminderd. De gecreeërde archetypes uit Portal laten echter genoeg
ruimte voor de speler om zich te identificeren met de opbouw van de karakters.

Portal is ook uniek in de laatste 'eindbaas'‐
gevechten, die enigszins lijkt op een soort
van gecompliceerde geboorte waarin Chell
GlaDOS dient te verslaan en te ontmantelen
om te ontsnappen uit het laboratorium. Dit

lijkt een vrij simpel scenario: versla de overweldiger en ontsnap de gevangenis ‐ dit is de basis voor veel
Europeaanse sprookjes waarin een jongedame door een jaloerse moederfiguur of heks in een toren wordt
opgesloten. Dit spel, echter, bewaart een element van bittere ironie tot het laatste moment: na het vernietigen
van de oermoeder, wordt de suggestie gewekt dat Chell wellicht alsnog dood gaat. In laatste grote actiescène,
krijgt Chell het voor elkaar om stukje bij beetje GlaDOS te vernietigen totdat het hele laboratorium ontploft,
en GlaDOS in vlammen opgaat. Tijdens de game hebben we geloofd dat Chell in staat zou zijn het vernietigde
laboratorium zal kunnen verlaten en naar de buitenwereld zal kunnen ontsnappen,zelfs al is het een post‐
apocalyptische wereld, die wemelt van nog grotere vijanden.Treurig genoeg, en misschien met een grote
lading ironie, is dit niet het geval. Chell vernielt haar moeder figuur maar wordt zelf ook door de explosie
geraakt. Haar lichaam wordt omhoog geslingerd en daar belandt ze op het heldere en zonnige voorstedelijke
parkeerterrein van Aperture Science Labs, en de speler is geneigd te veronderstellen dat ze dood is, hoewel
dat niet zeker is. In Portal, om de oermoeder te verslaan, moet de dochter een symbolische dood sterven. De
beloning voor deze opoffering is de vernietiging van het disfunctionele duo, niet de beloofde taart.Tijdens de
aftiteling van dit spel, die veel op de aftiteling van een film lijkt, laat een bewegend camera perspectief zien dat
er inderdaad een kamer was waarin een taart klaar stond, en de gezelschaps‐kubus blijkt ondanks alles niet
verbrand te zijn, maar het is nooit mogelijk geweest om aan de taart te komen. Er klinkt op de achtergrond
een lied die wordt gezongen door GlaDOS, met als tekst: 'Jij bent dood, maar ik leef nog' [You're dead but I'm
still alive]. Dit is een spookachtige herinnering aan het feit dat zelfs als de oermoeder getrotseerd en verslagen
is, de herinnering aan haar ﴾letterlijk in dit geval, haar computergeheugen﴿ zal blijven leven en niet verwoest
kan worden. Ze achtervolgt ons nog steeds.

Dit laatste punt doet denken aan 'En de ene beweegt niet zonder de ander' door Luce Irigaray, en vooral
een lyrische passage over de gespannen relatie tussen moeders en dochters. 'Maar we bewegen niet samen,'
schrijft Irigaray, 'Als de ene van ons in de wereld komt, duikt de ander onder de grond. Als de ene leven
draagt, sterft de ander. En wat ik van jou wilde, Moeder, was dit: dat in het geven van leven, jij ook in leven zult
blijven' ﴾Irigaray,1981﴿.



Conclusie

Portal heeft een grote en actieve cult‐achtige navolging, en veel van de fans die actief zijn op game blogs, zijn
vrouwen. Dit spel heeft gevoelige snaar geraakt bij gamers, niet alleen omdat het spel goed is, maar ook
omdat het aan diepliggende sentimenten appelleert. Deze gevoelens hebben met de complexe relatie tussen
moeders en dochters te maken, en met de blijvende emotionele effecten van dit duo, ongeacht of het een
disfunctionele of een koesterende relatie betreft. Portal draagt een alternatief gaming genre uit waarin
bloederig geweld niet per se het equivalent van een goed spel met opwindende intensiteit vormt. Een
vrouwelijke blogger schrijft, 'Uiteraard vertegenwoordigt GLaDOS de Ultieme Moeder, een elektronische
mengelmoes van geïdealiseerde 'moeder' eigenschappen. Verzorging. Ondersteuning. Inlevingsvermogen.
Liefde. Maar toch, als computer ontbreekt het haar aan zelfbeheersing' ﴾Crigger, 2008﴿. De populariteit van
Portal laat zien dat veel gamers op zoek zijn naar een ander soort van overwinning en voldoening. Ze willen
hun innerlijke demonen verslaan en van emotionele triomf genieten ‐ een overwinning die niet gelijk aan het
dodental is, maar de innerlijke draken overwint.

Een andere blogger schrijft: In essentie, door je interacties met de Cube, spiegel je je eigen verzorgende‐
maar‐destructieve dynamiek met GlaDOS, en wat belangrijker is, zij wilt dat je dit doet, om de dingen te zien
door haar ogen. Je elektronische surrogaat moeder begeleidt je door haar gedachtenproces en leert je niet
alleen de motivatie achter haar daden maar ook wat zij meent wat het is om 'moeder' te zijn. En wanneer je
haar uiteindelijk vernietigt, deze bundel van kernen en circuits die haar waarnemingsvermogen bij elkaar
scharrelt, ontken je haar hetgeen waarvoor zij geprogrammeerd is om het meest van te houden: jijzelf. Het is
genoeg om het hart van een computer te kunnen breken ﴾Crigger, 2008﴿.
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Hoe realistisch moet een serious game zijn?

Op zoek naar de optimale fidelity

Gillian C. Visschedijk & Anja van der Hulst

en gangbaar streven is om games zo realistisch mogelijk te maken. Dit is een kostbare ambitie.
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de eisen die aan het realisme, de "fidelity", van serious games
gesteld moeten worden. Onderscheid wordt gemaakt tussen fysieke en functionele fidelity.

Verschillende soorten taken, psychomotorisch, functioneel en cognitief, stellen verschillende eisen aan de
fidelity van de game. Een stappenplan voor een taakanalyse wordt beschreven. Tot slot beschrijf ik een
onderzoek naar het optimale fysieke fidelity niveau van emoties in virtuele mensen.

Inleiding

"We moeten er naar streven de game zo realistisch mogelijk te maken". Zomaar een quote die we bij ieder
project wel weer te horen krijgen van de opdrachtgever. In ons geval is dit vaak Defensie. Na een diepe zucht
is dan vaak onze eerste wedervraag: "en hoeveel geld heb je dan ter beschikking?" Een heikel punt, want
realisme is duur. Heel duur. Denk maar eens aan een virtuele dome, waarin je omgeven wordt door
beeldschermen en real life kan interacteren met virtuele mensen. Ik hoef het rekensommetje niet te maken
om voor te stellen dat dit miljoenen kost. Dit is praktisch bijna altijd onhaalbaar, ook voor een organisatie als
Defensie. Toch is dit vaak waar mensen van dromen: want hoe realistischer hoe beter. Toch? Het antwoord is
nee, dit is niet het geval.

Realisme, in het Engels ook wel 'fidelity' genoemd, heeft een bijzondere invloed op de effectiviteit ﴾transfer﴿
van serious games. Een te laag fidelity niveau kan leiden tot een negatief leereffect, een zogeheten 'negatieve
transfer'. Maar dit betekent niet dat meer realisme altijd beter is. Onderzoek laat namelijk zien dat meer
fidelity niet altijd zorgt voor betere transfer ﴾zie Feinstein & Cannon, 2002﴿ en dat het soms zelfs een
averechts effect heeft ﴾Mania, Wooldridge, Coxon & Robinson, 2006; Smode, 1971 in Hays & Singer, 1989﴿.
Stel je maar eens een militair voor die alleen hoge gebouwen en bergen gebruikt als referentiepunten voor
navigatie. Voor hem is het dan niet nodig om bijvoorbeeld bewegende blaadjes op bomen of de textuur van
bakstenen op huizen te kunnen onderscheiden. Sterker nog, het zou hem kunnen afleiden zolang hij nog in
een leerproces zit. Een ander voorbeeld is een business game waar, zeker in het begin van het leerproces, het
vaak beter is de invloed van bepaalde variabelen weg te laten omdat het te complex en ingewikkeld wordt.
Kortom, streven naar 'zo realistisch mogelijk' lijkt dus niet altijd de beste keuze, al is het maar vanwege het
kostenperspectief. Wat is dan wel de beste keuze? Het gevoel van 'hoe realistischer hoe beter' komt immers
niet zomaar ergens vandaan. Een zekere mate van realisme is nodig om de link tussen wat je leert in de game
en de echte wereld te kunnen maken. Iedere onderwijskundige of docent zal het belang van een authentieke
leeromgeving of taak beamen. Ook speelt acceptatie en motivatie een rol. Studenten zullen zeker de
vergelijking maken met high‐end commerciële games en dan kunnen de ﴾minder realistische﴿ militaire games
een teleurstelling blijken. Als dit leidt tot lagere motivatie zal dit een lagere transfer tot gevolg kunnen hebben
﴾Lampton, Bliss, & Morris, 2002﴿.

Er lijkt een zeker optimum te zijn in de balans fidelity, kosten en transfer: fidelity moet niet te hoog zijn en
niet te laag. Om het optimale fidelity niveau te vinden, is het zaak te zoeken naar wat we noemen de 'relevante
realiteit'. Omdat de relevante realiteit voor elk leerdoel en situatie verschilt, is het helaas niet mogelijk hét
optimale fidelity niveau voor alle serious games te beschrijven. We kunnen Defensie dus geen kant‐en‐klaar
antwoord geven hoeveel realisme ﴾en dus ook budget﴿ er daadwerkelijk nodig is, maar we kunnen wel aan de
hand van een aantal richtlijnen een inschatting maken. Daarnaast krijgen we zo nu en dan de mogelijkheid
empirisch onderzoek te doen, zodat we echt een valide antwoord kunnen geven. Het doel van dit artikel is het
delen van deze kennis. Allereerst zal ik ingaan op de algemene richtlijnen die gebruikt kunnen worden als
basis voor het serious game ontwerp. Vervolgens beschrijf ik de stappen die ondernomen kunnen worden om
een meer concreet antwoord te krijgen op wat de relevante realiteit is voor een specifieke situatie.

Algemene fidelity richtlijnen

Om iets te kunnen zeggen over fidelity richtlijnen is het eerst nodig beter te begrijpen wat fidelity is. Of
eigenlijk beter, waarop het invloed heeft. Fidelity heeft namelijk niet alleen invloed om de uiterlijke kenmerken
van de game ﴾"ziet het er realistisch uit?"﴿ maar het kan ook invloed hebben op bijvoorbeeld het
onderliggende model ﴾vooral interessant voor een simulatiegame﴿, beweging en geluid. Er zijn dus meerdere
dimensies van fidelity. De meest gebruikte categorisatie die in de literatuur gebruikt wordt, maakt een
onderscheid in fysieke fidelity en functionele fidelity. Fysieke fidelity gaat over de mate waarin een game op
de echte omgeving lijkt in termen van visuele display ﴾'zien'﴿, controls ﴾'voelen'﴿ en audio ﴾'horen'﴿.
Functionele fidelity gaat over de mate waarin een game zich gedraagt als de echte omgeving als reactie op
acties van de speler ﴾Alexander, Brunyé, Sidman & Weil, 2005﴿. Dit verschil is belangrijk te benoemen, omdat
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"Fidelity heeft niet alleen invloed op de uiterlijke
kenmerken maar ook bijvoorbeeld op het
onderliggende model"

de twee typen fidelity verschillende uitwerkingen hebben in de fidelity richtlijnen.

In de loop der jaren zijn onderzoekers het
erover eens geworden dat de relatie tussen
fidelity en transfer erg complex is. De
richtlijnen blijven dus op een zeker abstract
niveau hangen, maar bieden nuttige
inzichten die te maken hebben met 1﴿ de

type taak, 2﴿ de fase in het leerproces en 3﴿ de invloed van motivatie.

Type taak

Verschillende taken vragen om verschillende fidelity niveaus ﴾Hays & Singer, 1989﴿. Een goed voorbeeld om
dit te illustreren is het vergelijken van het richten en schieten van een wapen met het beslisproces
voorafgaand aan het schieten ﴾moet ik schieten, ja of nee?﴿. Je kunt je voorstellen dat bij het leren schieten het
gebruik van het zelfde wapen als 'in het echt' van wezenlijk belang is. Het gewicht, de bedieningselementen,
de terugslag, en in het bijzonder de ballistiek ﴾kogelbaan﴿ hebben allemaal invloed op het juist richten en
schieten. Dit in tegenstelling tot het beslisproces, waar het richten en schieten zelf in feite niks toevoegt aan de
taak en het dus weggegooid geld is om het wapen zo goed mogelijk te simuleren.

Er zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd om voor verschillende typen taken het optimale niveau van
fidelity te bepalen. Een veelgebruikt onderscheid in type taken is die van:

psychomotorische taken, zoals het richten en schieten of het besturen van een auto;
procedurele taken, zoals schietprocedures ﴾eerst twee waarschuwingsschoten, dan pas schieten﴿ of het
opmeten van bloeddruk, en;
cognitieve taken, zoals het beslisproces voorafgaand aan het schieten of het toepassen van
natuurkundige principes.

Voor elk type taak is een optimale 'mix' beschreven van de twee fidelity dimensies ﴾fysiek en functioneel﴿.
En hoewel de meeste onderzoeken zijn uitgevoerd in de simulatiewereld, gelden veel conclusies ook voor
serious games.

Over het algemeen is men het er over eens dat voor psychomotorische taken zowel fysieke als functionele
fidelity hoog moet zijn ﴾Andrews, Carroll & Bell, 1996﴿. Neem het voorbeeld van het leren schieten met een
specifiek type wapen waarbij geldt: zowel de 'feel' van het wapen inclusief terugslag alsook de ballistiek
﴾kogelbaan﴿ moet volledig realistisch zijn. Als er afwijkingen zijn, is er een significant risico van 'negatieve
transfer'. Feel en ballistiek moeten dus 100% zijn en een gesimuleerd wapen met een lager realisme is in het
beste geval weggegooid geld. Als dit het type taak is dat je wilt trainen is het dus aan te raden niet zuinig te
zijn met het budget.

Over het algemeen genomen lijkt volledige fidelity daarentegen niet nodig voor procedurele taken. Een
conclusie uit een aantal onderzoeken is dat een gemiddeld fysiek fidelity niveau nodig is en een gemiddeld tot
hoog functioneel fidelity niveau ﴾van der Hulst, de Hoog & Wielemaker, 1999﴿. Een game die zich richt op
procedurele taken moet dusdanig realistisch zijn dat in ieder geval de interactie logisch is in de zin dat alle
benodigde functies kunnen worden uitgevoerd. Bij bijvoorbeeld het aanleren van de bovengenoemde
schietprocedure is het dan wel noodzakelijk dat men kan schieten, maar behoeft bijvoorbeeld niet de juiste
ballistiek en terugslag gemodelleerd te zijn.

Voor cognitieve taken is er een duidelijke aanwijzing dat functionele fidelity hoger moet zijn dan fysieke
fidelity ﴾zie bijvoorbeeld Alexander et al., 2005; Andrews et al., 1996; Hays & Singer, 1989﴿. Neem bijvoorbeeld
games waar natuurkundige principes geleerd worden of business games. In dit soort games is het soms
moeilijk om fysieke 'objecten' uit de wereld te representeren, en vaak ook onnodig. Een voorbeeld is de game
Go4it ﴾zie Figuur 1﴿waarmee de samenwerking tussen militairen, hulporganisaties en civiele overheden op
tactisch en strategisch niveau wordt getraind. Aanvankelijk kon men op een landkaart van het gebied militaire
acties ﴾bufferzones, gedemilitariseerde zones﴿ en wederopbouw acties plannen ﴾het bouwen van
vluchtelingenkampen, scholen en klinieken﴿. Echter, het bleek dat men daardoor niet loskwam van het sterk
operationeel denken over de inrichting van specifieke locaties. Om de deelnemers echt op tactisch en
strategisch niveau te laten acteren bleek het nodig om de kaart met specifieke locaties helemaal weg te laten.
Deelnemers spelen nu slechts meer abstracte 'interventies' zoals 'het verschaffen van fondsen voor de
opbouw van een lokale politieorganisatie', of 'het beveiligen van transportroutes'. Waar die transportroutes
dan liggen is op dat moment niet relevant.

Het fysieke fidelity niveau is in dit geval dus
vr i j  l aag .  De game moet  echter  wel
realistisch reageren op acties van de speler;
de feedback van de game moet 'kloppen'
om er iets van te leren. Het effect van
bijvoorbeeld transportroutes in het eerdere
voorbeeld Go4it zal zijn dat dat een groter
a a n d e e l  v a n  d e  h u l p g o e d e r e n  d e



Figuur 1: Spelers analyseren in de game Go4it de
situatie in een fragiele staat en plannen interventies
om die staat te stabiliseren en weder op te bouwen.

Effecten van die interventies worden bepaald middels
een rekenmodel. Foto: F. Aldershoff (TXChange)

"Omdat de studenten het daadwerkelijke 'gamen'
vervolgens als een training ervaren en niet als
entertainment, worden onvolkomenheden van de
game sneller geaccepteerd"

vluchtelingenkampen bereiken en dat in
algemene zin de situatie in de kampen
verbetert. Het principe van lage fysieke
fidelity geldt in iets mindere mate voor
games waar de fysieke omgeving wel een
b e l a n g r i j k e  r o l  s p e e l t .  I n f a n t e r i e
commandanten zijn bij een verkenning
bijvoorbeeld constant de omgeving aan het
afspeuren op zoek naar aanwijzingen voor
vijandelijke aanwezigheid. In het leerproces
gaat het dan om het herkennen van
bepaalde patronen en op basis daarvan het maken van de juiste beslissingen. Het is dan zaak de kritische
elementen ﴾cues﴿ waar de commandant op let wel realistisch te representeren, terwijl voor andere elementen
in de omgeving volstaan kan worden met een lager fysiek fidelity niveau. Dit wordt 'selective fidelity'
genoemd ﴾Andrews et al., 1996﴿. Al met al loont het om bij serious games waarbij een cognitieve taak centraal
staat goed na te gaan hoeveel fysieke fidelity je echt nodig hebt. Verderop in het artikel geef ik een aantal
stappen weer die ondernomen kunnen worden om dit te bepalen.

Fase in het leerproces

Naast de type taak speelt de fase van het leerproces een rol. Een aantal studies laat zien dat beginners een
minder hoog fidelity niveau nodig hebben dan studenten die al meer bekend zijn in het domein en dat een
hoog fidelity niveau zelfs contraproductief kan werken als beginners met teveel complexiteit in een keer
geconfronteerd worden ﴾bijv. Alessi, 1988 in Noble, 2002 en Martin & Waag, 1978﴿. Dit kan zowel gaan over
fysieke fidelity, bijvoorbeeld door aanvankelijk niet alle knoppen op een apparaat te tonen, als functionele
fidelity, bijvoorbeeld door een aantal variabelen uit een economisch model weg te laten. Dit inzicht heeft
geleid tot het idee van 'dynamic fidelity'; het fidelity niveau start laag en wordt gedurende het leerproces
steeds hoger. Bijvoorbeeld door langzamerhand steeds meer knoppen op een apparaat toe te voegen of een
economisch model steeds complexer te maken door meer variabelen van invloed te laten zijn.

Het voorgaande principe is voor de meeste taken geldig. Echter, voor de meer abstracte cognitieve taken,
waarvan het leren van natuurkundige principes een goed voorbeeld is, is er nog iets anders aan de hand met
betrekking tot fysieke fidelity. Hierbij lijkt het juist zinvol om te starten met een hogere fysieke fidelity, zoals
geanimeerde hefbomen, zodat beginners gemakkelijker een mentale representatie van de taak kunnen
opbouwen. De meer gevorderde studenten kunnen vervolgens ook prima overweg met een meer abstracte
representatie van de taak, zoals symbolen en formules ﴾Korteling, van den Bosch & Emmerik, 1997﴿.

Invloed van motivatie

Lage fidelity van een virtuele omgeving kan ervoor zorgen dat studenten de virtuele omgeving niet serieus
nemen omdat ze bijvoorbeeld veel fraaiere entertainment games gewend zijn. Dit kan er toe leiden dat ze
minder gemotiveerd zijn, daardoor geen aandacht meer hebben voor details met als gevolg een lage transfer
﴾Lampton et al., 2002﴿. Ook kan lage motivatie ervoor zorgen dat studenten minder tijd besteden aan de
serious game waardoor de transfer wederom lager wordt.

Eén van de belangrijkste constructen van
motivatie voor serious games met een
leerdoel is acceptatie. Dit houdt in dat de
serious game als relevante leerervaring
wordt herkend ﴾Alexander et al., 2005﴿.
Wanneer dit het geval is, nemen studenten
een 'training mindset' aan, wat een positief

effect heeft op transfer. Bij hoge fysieke fidelity zal een student eerder de relevantie van de game inzien
﴾acceptatie﴿ en dus een training mindset aannemen. Echter, er zijn ook andere manieren om acceptatie te
bereiken. De setting waarin een serious game gespeeld wordt speelt namelijk ook een rol. Belangrijke vragen
zijn: hoe wordt de game geïntroduceerd? Wat voor leeractiviteiten zijn gekoppeld aan het spelen van de
game? Hoe geeft de docent feedback? Etc. Bij Defensie creëren we een training mindset door een gamesessie
ongeveer hetzelfde aan te pakken als een training buiten. Zo wordt er gestart met een bevel zoals dat normaal
ook wordt gegeven, gevolgd door ﴾vaak uitgebreide﴿ opdracht‐ en terreinanalyse en planvorming alvorens de
studenten achter de laptops kruipen om de geplande missie uit te voeren. Omdat de studenten het
daadwerkelijke 'gamen' vervolgens als een training ervaren en niet als entertainment, worden
onvolkomenheden van de game sneller geaccepteerd. Kortom, door de setting zo vorm te geven dat deze het
feitelijke werkproces dicht benaderd, accepteren studenten een lager fysiek fidelity niveau.

Stappen om tot een optimaal fidelity niveau te komen

Zoals je hebt kunnen lezen blijven de richtlijnen op een zeker abstract niveau hangen. Om het optimale fidelity
niveau voor een specifieke situatie te bepalen is er meer nodig. Het liefst empirisch onderzoek, maar als dit
praktisch niet haalbaar is, is er een tussenstap die ook meer inzicht kan geven: de taakanalyse.



Taakanalyse

Een taakanalyse is een belangrijk startpunt om de fidelity vereisten te bepalen. Door een taakanalyse te doen
kom je erachter wat de kritieke elementen van de taak zijn. Volgend op het principe van 'selective fidelity' kun
je dan de kritieke elementen met een hoog realistisch gehalte ontwerpen, terwijl andere elementen met een
lager fidelity niveau volstaan. Op deze manier creëer je in feite de gewenste relevante realiteit op een
kosteneffectieve wijze.

De term taakanalyse kan verschillende interpretaties oproepen die met name met de omvang van de
analyse te maken hebben. Hoe uitgebreid nodig is hangt af van de situatie en eigen voorkeur, maar over het
algemeen zijn een aantal interviews en/of brainstormsessies met inhoudsdeskundigen en wellicht een
documentenanalyse voldoende. In mijn eigen onderzoek ﴾Visschedijk, 2010﴿ heb ik op deze manier
taakanalyses uitgevoerd voor twee typen taken, te weten: tactieken en commandovoering voor de infanterie
commandant en voor de 'crowd and riot control' ﴾CRC = beheersen van menigten﴿ commandant. Het
resultaat van deze vorm van taak analyse, ook wel 'Cognitive Task Analysis' ﴾Philips, et al., 2001﴿ genoemd, is
een lijst met cues. Een simpel voorbeeld van een cue voor een CRC commandant is zonnig weer, dan is de
kans dat een menigte agressief wordt namelijk groter dan wanneer het regent. Een ander voorbeeld van een
cue is een nerveuze bevolking in een Afghaans dorp waar een infanterie commandant op verkenning is, dit
zou namelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van Taliban strijders. Het principe van selective fidelity is
goed duidelijk te maken aan de hand van dit laatste voorbeeld. In de game moet herkenbaar zijn dat een
bevolkingsgroep nerveus is. Dat de haren van deze bevolkingsgroep waaien in de wind voegt echter niks toe
aan de besluitvorming, dus hoef je dit ook niet realistisch weer te geven.

Een taakanalyse biedt dus meer inzicht in welke aspecten van de game met een hoog fidelity niveau
ontworpen moeten worden, en welke ﴾de rest﴿ met een laag fidelity niveau. Echter, de vragen "hoe hoog is
hoog en hoe laag is laag" blijven open. Wat is er voor nodig om een nerveuze bevolking te kunnen
herkennen? Daarbij, kun je de niet kritische elementen helemaal weglaten of demotiveert dit dusdanig dat het
een negatief effect heeft op de transfer? Dit zijn allemaal vragen die eigenlijk alleen echt beantwoord kunnen
worden met empirisch onderzoek.

Empirisch onderzoek

Er is vrij weinig onderzoek gedaan naar fidelity van serious games. Dit komt enerzijds doordat serious gaming
een relatief nieuw onderzoeksgebied is. Anderzijds is het lastig en is er vaak geen geld voor beschikbaar. De
echte moeilijkheid zit hem in de onderzoeksopzet: wat ga je met elkaar vergelijken? De meest logische
gedachte is het vergelijken van games met een lage fidelity met games met een meer gemiddeld en hoge
fidelity. Maar hoe definieer je hoog, gemiddeld en laag en waar baseer je die keuzes dan op? Als onderzoeker
kan je natuurlijk niet 'zomaar' wat kiezen. Hoe dan wel? Een manier om hiermee om te gaan is het
onderscheiden van 'logische' variabelen. Wat ik hiermee bedoel wordt duidelijk in twee voorbeeldstudies.

Het eerste voorbeeld is een onderzoek van Tack en Colbert ﴾2005﴿. Zij onderzochten de fysieke fidelity van
een complex verstedelijkt gebied in het kader van een navigatie taak. Deelnemers, in dit geval militairen, werd
gevraagd te navigeren door een grote stad met behulp van hun eigen mentale kaart. Die mentale kaart
bouwden ze vooraf op tijdens een training waarbij ze naast een standaard kaart en luchtfoto‘s gebruik konden
maken van extra visualisatie tools. Vier virtuele omgevingen met verschillende fysieke fidelity niveaus werden
met elkaar vergeleken ﴾zie Figuur 2﴿.

Figuur 2: Virtuele omgevingen met verschillende fysieke fidelity niveaus in het onderzoek van Tack
& Colbert ﴾2005﴿. LFVE = Low Fidelity Virtual Environment, MFVE = Medium Fidelity Virtual
Environment, MFVE + textures = Medium Fidelity Virtual Environment with textures, and HFVE =
High Fidelity Virtual Environment.

De belangrijkste verschillen tussen de condities zijn: grijze blokjes ﴾LFVE﴿, toevoeging van ongeveer juiste
vorm en kleur ﴾MFVE﴿, toevoeging van textuur ﴾MFVE+textuur﴿ en uiteindelijk de virtuele omgeving zoals je
die ook in de meer commerciële games ziet ﴾HFVE﴿. De vier condities geven in feite de belangrijkste
verschillen in technische mogelijkheden weer die duidelijke kostenverschillen met zich meebrengen. Hoewel
de HFVE conditie het meest werd gewaardeerd door de deelnemers, bleek dat de MFVE conditie in combinatie
met de kaart de meeste effectieve optie was. Meer deelnemers bleven op de juiste route en de deelnemers
konden de locatie van missierelevante elementen in de omgeving het beste inschatten. Voor meer details
verwijs ik naar het onderzoek ﴾Tack & Colbert, 2005﴿.



Figuur 3: Screenshots van een virtuele man met drie
van de zes gebruikte emoties in het onderzoek van
Visschedijk et al ﴾2012﴿: neutraal ﴾links﴿, agressief
﴾midden﴿ en paniek ﴾rechts﴿. De screenshots komen uit
5 seconden durende animaties, waarbij verschillende
combinaties van lichaamshouding ﴾zie boven﴿,
gezichtsuitdrukking ﴾zie uitvergroting onder﴿ en
stemgeluid ﴾niet weergegeven﴿ met elkaar zijn
vergeleken.

Een tweede voorbeeld is het onderzoek dat
ik zelf heb uitgevoerd naar het optimale
fysieke fidelity niveau van emoties in
virtuele mensen. Denk aan het eerder
genoemde voorbeeld van de nerveuze
b e v o l k i n g s g r o e p  a l s  c u e  v o o r  d e
commandant. Uit de taakanalyse bleken een
aantal emoties van burgers belangrijke cues
te z i jn voor commandanten om hun
beslissingen op te baseren. Deze zouden
dus met een hoog fidelity niveau moeten
worden weergegeven. De vraag bleef
echter: hoe hoog is hoog? Het weergeven
van emoties in virtuele mensen is erg
complex en nog steeds erg duur. Het was
dus zaak te zoeken naar het minimale
niveau waarbij een emotie wordt herkend.
Dit heb ik gedaan door combinaties van de
drie belangrijkste modaliteiten van emoties:
lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en
stemgeluid, met elkaar te vergelijken aan de
hand van korte animaties ﴾zie Figuur 3﴿. Het
resultaat was positief ﴾in ieder geval vanuit
kostenperspectief﴿ :  voor een taak als
tactische besluitvorming voor infanterie en
CRC commandanten bleek het niet nodig
alle drie de modaliteiten weer te geven.
L i c h a a m s h o u d i n g  m e t  o f w e l
gezichtsuitdrukking ofwel stemgeluid bleek
voldoende ﴾Visschedijk, Lazonder, van der
Hulst, Vink & Leemkuil, 2012﴿.

Uit deze voorbeelden kun je opmaken dat steeds 'slechts' voor één fidelity aspect de ontwerpvereisten
concreet zijn gemaakt. En deze zijn ook nog eens redelijk taakgebonden. Kortom, het kost ontzettend veel tijd
en geld om het optimale fidelity niveau voor een gehele game te bepalen.

Conclusie

In een notendop heb ik kunnen aangeven wat de invloed van fidelity is en wat er zoal bij komt kijken om het
optimale fidelity niveau te bepalen voor een serious game. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat het
de moeite waard is eens na te denken hoeveel realisme je voor de serious game die je ontwerpt echt nodig
hebt. De algemene richtlijnen en stappen geven alvast een zet in de goede richting, nu is het zaak zelf aan de
slag te gaan en hopelijk de kennis over dit onderwerp uit te bouwen.

Erkenning

Dit werk is mede ondersteund vanuit het GATE programma, dat werd gefinancierd door NWO en ICT Regie.
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