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Een veel beter mens dankzij Super Mario

De verbinding
Internet bestaat twintig jaar. Wat begon als een militair netwerk, ontwikkelde zich via
Amerikaanse universiteiten tot een digitale wereld, waaraan niemand zich meer kan onttrekken.
Volgens deskundigen is dit nog maar het begin: de participatiemaatschappij van morgen wordt
gestuurd door technologie. Brengt het ons louter gemak en geluk, of ook gevaar?
In de serie De Verbinding vertellen pioniers, profeten en ‘gewone’ webgebruikers over hun
virtuele wereld en wat deze met hen doet.

In deze ludic age zijn games geen exclusief domein meer voor puistige nerds.
Wetenschapper David Nieborg doet onderzoek naar games en houdt zich bezig met
gamification: de gametechniek wordt niet alleen gebruikt om oorlog mee te voeren,

maar ook om maatschappelijke problemen op te lossen.

door Paul van Gageldonk

H
et is de dag dat Grand
Theft Auto 5 wordt gelan-
ceerd. Wetenschapper of
niet, om precies midder-
nacht staat Nieborg sa-
men met hordes game-

nerds voor de deur van Bart Smit. In de
rij om het felbegeerde en veelbesproken
vervolg op de ‘beste game ter wereld’
tot zich te nemen. Hij is een echte digi-
tal native. „Ik ben opgegroeid met die
oude groene schermen, met MS-DOS.
Ik was van jongs af aan een gamer. Had
de eerste Nintendo spelcomputer in
huis. Super Mario. Veel schietspelletjes.
Op de middelbare school, in pauzes. Na
schooltijd.”
Nieborg studeerde communicatie- en in-
formatiewetenschappen in Utrecht. Ga-
mes was nog niet echt een vakgebied.
„De scepsis begrijp ik nu wel. Maar toen
was ik af en toe behoorlijk boos over de
reacties. Omdat ze vaak niet klopten.
Men riep: spelletjes zijn dom en die
schietspelletjes, daar word je agressief en
gewelddadig van. Ook de media maak-
ten zich daar schuldig aan. Nu zie je
daar veel meer mensen van mijn genera-
tie rondlopen. Die kijken daar anders te-
genaan. Het gaat nu snel. Drie, vier jaar
geleden nog kampten gamers en men-
sen die met games bezig zijn echt nog
met een collectief minderwaardigheids-
complex. Het neemt gelukkig af, maar ik
word nog regelmatig gebeld door de me-
dia met de vraag of ik verslaafde gamers
ken. Daar werk ik niet mee. Dat ver-
sterkt de vooroordelen weer.”
Zijn specialisme is de politieke econo-
mie van games. De tweede Irak-oorlog
was de aanleiding voor zijn scriptie. Een
aha-erlebnis. „Je zag al die groene ballen
op het beeldscherm. De Franse filosoof
Baudrillard schreef het al: alles is een si-
mulatie van de simulatie geworden. Al-
les wat wij van oorlog weten is gemedi-

eerd. Baudrillard schreef het boek The
Gulf War did not take place. Extreem pro-
vocerend. Maar hoeveel mensen hebben
echt een oorlog meegemaakt? Heel wei-
nig. Mensen van mijn generatie zijn uit-
stekend kanonnenvoer. Alles wat ik wist
van oorlog was via films, via games en
via CNN. Maar ga je boeken lezen, dan
blijkt zo’n televisieregistratie een heel
specifiek beeld van die oorlog te zijn.
Moderne oorlogsvoering is sterk gericht
op technologie. Ga je daarop letten, dan
word je er een beetje naar en cynisch
van. Zie die dreigende aanval van Ameri-
ka op Syrië. Ze tonen flashy graphics.
F22’s met enorme raketten. 3D-graphics
van wapentuig. Daar begint de overlap
met games. Focussen op het mechani-
sche. Het kinetische. En ze hebben, net
als met games, minder oog voor de prijs
van oorlogsvoering. Gamers willen daar
niet mee geconfronteerd worden. Die
willen schieten. Ze willen niet gecon-
fronteerd worden met dode kinderen

en huilende moeders. Met emoties. Ga-
me-ontwikkelaars zitten in een bijna on-
overkomelijke spagaat. Je hebt het for-
mat van een schietspel. Aan de andere
kant wil je misschien een verhaal vertel-
len met een menselijke kant. In de
schietspellen wordt dat menselijke hele-
maal weggehaald en gaat het over het
mechanische en het technologische. Dat
heeft te maken met genreverwachtingen
bij het publiek. Er is geen traditie in de
gamewereld om bepaalde emoties te
moduleren. Soms proberen ze het. In
Call of Duty: Modern Warfare 2 loop je
over een vliegveld en zie je de wereld
door de ogen van een terrorist. Je kunt
ongewapende mensen neerschieten,
wat past in de context van het verhaal.
Maar je kunt het ook niet doen. Er is
veel kritiek geweest op dit spel. Maar in
de tv-serie Homeland gebeurt min of
meer hetzelfde. Games mogen minder.
Dat is de publieke consensus. Dat komt
deels omdat er geen volwassen gamekri-

tiek is, zoals bij film en televisie. Ga-
me-ontwikkelaars en uitgevers stellen
zich ook niet altijd even volwassen op.
Een winkelketen als Game Mania stuurt
mij een mail over Grand Theft Auto, een
met half blote vrouwen incluis. Dat
heeft helemaal niets met dat spel te ma-
ken.”
Nieborg’s scriptie betrof een studie van
de game America’s Army. Anderhalf jaar
geleden was hij te gast in het Pentagon,
bij één van de mensen die betrokken
waren bij het maken van dat spel. „Daar
loop je dan, als Amsterdammertje tus-
sen zwaar doorgeladen pistool dragende
mensen, die allemaal onderdeel zijn van
dat wanstaltige militair-industriële com-
plex. America’s Army is een van de wei-
nige games die alles in zich heeft: educa-
tie, propaganda en marketing. Het Ame-
rikaanse leger heeft een enorm budget
om de belevingswereld van potentiële
rekruten te verkennen: high school drop
outs en immigranten, met name his-
panics. Wat doen die jongeren? Voorna-
melijk games spelen. Een kolonel riep
toen: laten we een game bouwen. Het
doel was niet om oorlog op een realis-
tische manier te presenteren, maar jon-
geren het leger te laten zien zoals het le-
ger dat zelf het liefste ziet. Pure bran-
ding. Posttraumatische stress komt
er niet in voor. Je kunt geen vra-
gen stellen. Er worden alleen
spannende dingen ver-
toond. Pure propaganda.”
Die overlap tussen ga-
mes en de echte oor-
logen wordt steeds
groter. Moderne
oorlogen wor-
den gevoerd
op af-
stand,

via schermen, met gebruikmaking van
joysticks. „Ik kom veel in Las Vegas, een
van de raarste steden ter wereld. Het is
een spelwereld. Je loopt het vliegtuig uit
en je stapt een game binnen. Alleen
maar spellen, met spelregels. Extreem ni-
hilistisch. Maar een fascinerende wereld.
De casino-eigenaren zijn verschrikkelijk
goed met psychologische trucjes, die ook
bij games horen. Onderdompeling. Je de
tijd doen vergeten. Het gevoel dat ik heb
met gokken in Las Vegas is heel erg
hetzelfde als een game spelen.

i h l l i EJe zit er he-le-maal in. Er
is geen licht of donker.
Je vergeet de tijd. Je
mond wordt droog.
Een fantastische
achtbaanerva-
ring. En extreem
ambivalent. Ik
vind het leuk.
Maar ik zie me-
zelf en vraag me
af: waarom doe
ik dit? Schiet-
spellen vind ik
leuk om te spe-
len, maar ik
schaam me ook
dood dat ik ze zo
leuk vind.”
Het is een discussie
die maar voortduurt.
Zo wil president Oba-
ma een nieuw, diep-

gaand onderzoek naar het verband tus-
sen schietpartijen op scholen en geweld-
dadige games. „Ik wil het niet bagatellise-
ren, maar dat is een politieke zaak. In de
eerste uren na zo’n aanslag gaan media
koortsachtig op zoek naar daders. Games
worden dan al heel snel aangewezen.
Maar ga je Colombine en andere drama’s
uitpluizen, en dat heb ik met anderen ge-
daan, dan blijkt dat games een marginale
rol spelen. Colombine heeft net zoveel

met games te maken als met Lijn 5,
die hier voorbijrijdt. Maar in

A ik dAmerika roept de wapen-
lobby meteen dat het

de schuld is van de
games. Natuurlijk
roepen ze dat.
Door de druk
vanuit de NRA
moest Obama
wel roepen om
een onderzoek.
Dat is het ge-
makkelijkst.
Want games
hebben niet
zo’n lobby als
de NRA. Er is
al veel studie
gedaan naar de

gewelddadig-
heid van games.

Wat blijkt? Teksten
zijn multi-interpreta-

bel. Er is niet di-

rect een betekenis in besloten. Die wordt
gegenereerd door de persoon zelf, op ba-
sis van geslacht, achtergrond, context.
Maakt het dus uit wie je bent en hoe je
een game speelt? Nogal. Ik ben extreem
niet-gewelddadig. Volwassen. Mentaal
stabiel. Negenennegentig procent van de
mensen is dat ook. Dan kun je oorlogsga-
mes spelen. Ik lees boeken over oorlog.
Word ik er blij van? Nee. Vind ik het fas-
cinerend? Ja. Het is gewoon een intellec-
tuele uitdaging.”
Nieborg is ook ondernemer geweest.
Zijn bedrijf Flight 1337 hield zich bezig
met gamification. „Wij maakten gebruik
van spellogica, om bestaande producten
en diensten een speels karakter te ge-
ven.” Gamification wordt steeds vaker ge-
bruikt om maatschappelijke problemen
op te lossen. In het Radboudziekenhuis
gebruikt men de Wii om sneller te her-
stellen van bindweefselproblemen.
In Leeuwarden loopt een project waarbij
gamingtechnieken worden toegepast in
een training voor chirurgen in opleiding,
op basis van Wii-gamecontrollers en spe-
ciale hardware en software.
Mooi voorbeeld, zegt Nieborg. „Spelen
en leren zijn hetzelfde. Als je speelt, leer
je. Hoe spring je, als Super Mario, naar
de overkant? Dat probeer je. Meer snel-
heid, langere aanloop. Je oefent je vaar-
digheden. Steeds meer van mijn collega’s
zijn ermee bezig. Hoe kun je speltechno-
logie en spellogica samen inzetten om
mensen vaardigheden aan te leren?
Of het nou gaat om opereren, hoe de po-
litiek werkt, hoe oorlog werkt of hoe een
openbaar vervoerssysteem werkt.

Als er procedurele logica in zit, dan
kun je dat heel goed middels een

spel leren. Verbindt dat met het
mooie, spannende en aan-

trekkelijke van commer-
ciële games en dan

zijn er veel mogelijk-
heden. We zijn

nog maar aan de
vooravond

van wat mo-
gelijk is.

Nu zijn

het nog aparte werelden. Maar ze zullen va-
ker in elkaar over gaan vloeien.
Grand Theft Auto 5 kun je lezen als een
dom schietspel. Je kunt het ook lezen als
een complexe, ambivalente, polyinterpreta-
bele kijk op het Amerika van vandaag.
Er zit veel maatschappijkritiek in.
Als je daarvoor openstaat, kan dat een heel
mooie ervaring zijn.”
Gamification kan het leven niet altijd
leuker maken, stelt Nieborg. „Maar het kan
het engagement wel vergroten. Neem het
openbaar vervoer. Ik heb een chipkaart. Je
doet een aantal handelingen die heel
speels zijn. Je checkt in, bijvoorbeeld. Waar-
om zou je daar geen punten mee kunnen
verdienen? Waarom zou je niet beloond
worden voor goed gedrag, op een speelse
manier?
Zoals kortingen, als je op daluren reist. Dat
hebben ze al goed begrepen bij de NS. Hoe
meer jij je het proces eigen kunt maken,
hoe hoger jouw betrokkenheid wordt. Je
moet mensen op een slimme manier belo-
nen. En dat kan ook non-monetair zijn.
Een schouderklopje. Collega Eric Zimmer-
mann heeft het over de ludic age, de speel-
se eeuw. Er is een aanzienlijke groep men-
sen die gewend zijn om in speelse structu-
ren te denken.”
Voor hen is het volgens Nieborg helemaal
niet raar als je ze positief gaat belonen.
„Dus kun je veel processen anders inrich-
ten. Heel veel bestaande structuren komen
uit een bepaalde bureaucratie, uit het in-
dustriële tijdperk, uit een heel lineaire
denkwereld, een gebrek aan inlevingsver-
mogen. Je kunt mensen belonen door ze
niet alleen meer geld te geven, maar ook
een vrije dag. Door ze meer vrijheid van
handelen te geven. Of ze de vrijheid te ge-
ven een dag per maand vrijwilligerswerk
te doen in de tijd van de baas. Er zijn zo-
veel manieren om positief gedrag van men-
sen te belonen en ze te stimuleren. En spel-
structuren en speelse logica helpen daar
heel goed bij.”
Nieborg vertrekt binnenkort weer naar
Amerika. Hij heeft een haat-liefdeverhou-
ding met dat land. „Ik heb veel voor Oba-
ma gedaan. In 2008 een paar maanden
campagne voor hem gevoerd, en in 2012
op het gebied van de sociale media. Ik haat
hem als president. Maar ik vind hem ook
fantastisch als president.
Dat ambivalente heb ik altijd gehouden.
Dat zie je ook terug in Grand Theft Auto.

De mooie dingen van Amerika. En de
gruwelijke.”

foto Annemiek Mommers


