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HvA’er op de 
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Ze studeerde rechten aan de HvA, tot-
dat ze zag hoe haar yezidivolk werd 
uitgemoord door Islamitische Staat. 
Pari Ibrahim strijdt nu tot bij de 
Verenigde Naties in New York voor 
berechting van de daders. Tentamens 
maakt ze ook, af en toe.
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Game reset
Politiek econoom David Nieborg 
verruilt na tien jaar de UvA voor 
Toronto. Ook daar blijft hij zich 
richten op de game-industrie en de 
vervlechting met social media. Hij 
waarschuwt voor Amerikaans ‘tech-
no-imperialisme’, en legt uit waarom 
de gamewereld en Donald Trump zo 
op elkaar lijken.
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‘PAS OP VOOR 
AMERIKAANS  

TECHNO- 
IMPERIALISME’

Meer dan tien jaar was hij aan de UvA verbonden als onderzoeker van de game- 

en app-industrie. Nu vertrekt politiek econoom David Nieborg (36) naar Toronto. 

Nieuwe technologieën moeten genuanceerder benaderd worden, vindt hij.  

‘Bij de introductie van een nieuwe technologie komen vaak alleen de grootste 

angsten en de diepste verlangens bovendrijven. Daartussenin zit te weinig.’

tekst Laurens Bluekens  
foto’s Bram Belloni
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David Nieborg 
VERRUILT AMSTERDAM VOOR 

TORONTO

‘PAS OP VOOR 
AMERIKAANS  

TECHNO- 
IMPERIALISME’

tekst Laurens Bluekens  
foto’s Bram Belloni
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De Universiteit van Amsterdam, 
de Chinese University of Hong 
Kong en het Massachusetts 

Institute of Technology (MIT); David 
Nieborg is tot nu toe bepaald niet 
eenkennig in zijn academische carriè-
re. Of hij zich ooit te klein heeft ge-
voeld voor een van de topinstituten 
waaraan hij was verbonden? ‘Alleen 
bij MIT had ik last van het impostor 
syndrome – waarbij iemand het idee 
heeft dat hij zijn eigen positie niet 
terecht bekleedt. In de gang waar 
ik mijn kantoor had, werd Spacewar 
ontwikkeld, een van de eerste com-
putergames ooit. Er liepen daar veel 
mensen rond die zó verschrikkelijk 
slim zijn dat ik constant het idee had 
intellectueel een paar stappen achter 
te lopen.’

En nu neemt Nieborg dus afscheid 
van Amsterdam en verhuist naar 
de University of Toronto, waar hij de 
kans krijgt een omvangrijk onder-
zoeksprogramma op te zetten rond 
de politieke economie van apps. 
Follow the money, kort gezegd: hij zal 
de geldstromen in de app-industrie 
volgen. ‘Ik denk dat wetenschappers 
er goed aan doen zo nu en dan van 
academisch klimaat te wisselen. Ook 
als de Universiteit van Amsterdam 
de beste universiteit ter wereld zou 
zijn, was ik waarschijnlijk vertrokken. 
Maar ik moet toegeven dat ook het 
geld in de academische wereld me 
naar Canada trok.’

Is het zo’n kommer en kwel in de 
Nederlandse academische wereld?
‘Zeker niet. Veel toponderzoekers 
werken hier graag omdat de kwaliteit 
van leven hoog is. Nederland is goed 
georganiseerd, het is mooi, schoon 
en heeft een goed functionerende 
verzorgingsstaat. Toen ik geopereerd 
moest worden aan mijn lies hoefde ik 
me nooit zorgen te maken en kreeg 

ik twee maanden de tijd om bij te 
komen. Dat is in de Verenigde Staten 
wel anders. Dat is in een notendop 
waarom het zo fantastisch is om 
in Nederland aan een universiteit 
te werken.’

Ik hoor je niet over de kwaliteit van 
onderzoek en onderwijs.
‘Het was geen verrassing dat het 
Maagdenhuis werd bezet. Het lijkt 
erop dat de overheid denkt dat 
universiteiten ook wel toekunnen 
met jaarlijks een aantal procent 
minder. Als bezuinigingen jarenlang 
aanhouden en de departementen 
en instituten zelf de klappen moeten 
opvangen, leidt dat tot een verziekte 
werksfeer en een afkalvend ambitie-
niveau. Dat gaat niet om één ding, 
maar om een aantal kleine dingen 
die optellen.

In Canada krijg ik meteen een 
eigen, rustige werkplek en een fors 
bedrag om naar eigen inzicht stu-
dentassistenten voor onderzoek en 
onderwijs aan te stellen, conferenties 
op te zetten en technologie aan te 
kopen. Dat is in Nederland zeldzaam 
op assistent-professor niveau. Het 
is geen zwart-witdiscussie, maar 
nu slaat de balans te ver door naar 
bezuinigen. Ik zou het alleen al 
toejuichen als het jaarlijkse beknib-
belen zou stoppen. Onderzoekers die 
kunnen kiezen en arbeidsmobiel zijn, 
trekken anders weg.’

De bezuinigingen zouden de 
Nederlandse universiteiten en on-
derzoekers ook creatiever kunnen 
maken.
‘Dat gebeurt ook wel, maar het is 
geen bedoeld effect. Sommigen 
zeggen dat een universiteit gerund 
dient te worden als een bedrijf. Ik ben 
daar absoluut geen voorstander van, 
maar het zou in elk geval een duide-
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lijke keuze zijn. In het huidige beleid 
gaat kwantiteit voor kwaliteit. Dat is 
dé manier om creativiteit de nek om 
te draaien.’

Met het aantreden van premier 
Justin Trudeau is Canada weer op 
de progressieve weg. Wat verwacht 
je van het land?
‘Toronto is een van de meest diverse 
steden waar ik ooit ben geweest. 
In het boek Cities and the Crea-
tive Class noemt de Amerikaan-
se socioloog Richard Florida een 
aantal factoren die van een stad 
een creative hub kunnen maken. Eén 
daarvan is progressief beleid. Dat 
zit met Trudeau wel 
goed. Hij investeert 
veel in wetenschap en 
verwelkomt op grote 
schaal immigranten. 
Uit onderzoek blijkt 
dat immigratie op lan-
ge termijn een positief 
effect heeft op de cre-
ativiteit en het bruto 
nationaal product van 
een land.

De grote aversie tegen immigran-
ten komt mede door de opkomst 
van fact free politics. De prominen-
te Amerikaanse Republikein Newt 
Gingrich gaf het onlangs ruiterlijk 
toe: het gaat in de politiek niet om 
feiten of theorieën, maar om wat 
mensen voelen. Ook Donald Trump 
weet dat. Hij zoekt de grenzen van 
het onbetamelijke op door te liegen 
over bijna alles. Zo kan hij al maan-
den zeggen dat hij tegen de Ame-
rikaanse inval van Irak in 2003 was, 
terwijl dat aantoonbaar niet zo is. Als 
iets wat niet klopt maar vaak genoeg 
wordt herhaald, gaan mensen het 
geloven. De Amerikaanse media 
fungeren op dit moment als een 
soort echokamer.’

Welke rol spelen sociale media in 
het opkomen van fact free politics?
‘Veel meer dan ik ooit dacht, 
hebben sociale media de grenzen 
opgerekt van wat mensen in het 
publieke debat durven roepen. Ook 
wetenschappers bewegen zich in 
toenemende mate in een feitenvrij 
domein waar wetenschap “ook 
maar een van de vele meningen is” 
en op gelijke voet staat met een 
willekeurig filmpje op YouTube van 
iemand die geen gedegen onder-
zoek heeft gedaan. In de weten-
schap volgen we strakke regels met 
opbouwende kritiek. Soms ben ik 
bang dat die ingebouwde zelfre-

flectie verloren gaat. Op sommige 
universiteiten in Amerika zijn tenure 
tracks, aanstellingen voor het leven, 
al afgeschaft. Dat is rampzalig voor 
de academische vrijheid en voor de 
baanzekerheid van onderzoekers, 
bijvoorbeeld als zij een mening 
hebben die een politicus onwelge-
vallig is.

Ik zie veel parallellen tussen 
ontwikkelingen in de gamewereld 
en de hele Trump-beweging. Door 
de opkomst van smartphones en 
tablets zijn games mainstream ge-
worden; iedereen speelt weleens een 
spelletje op zijn telefoon. Daardoor 
wordt de sector steeds volwassener. 
Journalisten en wetenschappers 
roepen op tot meer diversiteit in de 
gamewereld, want computergames 

waren lange tijd toch vooral een 
bastion voor en door jonge, overwe-
gend blanke mannen. Veel hard-
core gamers die al tientallen jaren 
spelen, hebben daardoor het gevoel 
dat het medium van hen wordt 
afgepakt en verzetten zich hevig 
tegen het populariseren van games. 
Deze zogenaamde #gamergate- 
aanhangers vertonen gelijkenissen 
met de aanhangers van Trump. 
Het gaat hier voornamelijk om een 
anonieme zwerm hooligans die via 
sociale media en fora als Reddit en 
4chan eenieder terroriseert die het 
niet met hen eens is. Dat blijft niet 
bij online pesterijtjes; regelmatig 

worden adresgege-
vens online gezet van 
 game-ontwikkelaars of 
journalisten die volgens 
deze obscure groep ano-
nieme trollen te hervor-
mingsgezind zijn. En net 
als bij Trump zegevieren 
emoties over feiten en 
gaat het om een groep 
van diep racistische, 

nihilistische individuen die elkaar 
in online echokamers gek aan het 
maken zijn met wereldbeelden die 
in een pluriforme samenleving geen 
plek zouden moeten hebben.’

Wat is er toch zo interessant aan 
het onderzoeken van games?
‘De game-industrie loopt zowel in 
goed als in slecht opzicht voorop. 
Op het gebied van technologie en 
het vinden van nieuwe businessmo-
dellen loopt de sector voorop, maar 
tegelijk zijn games op inhoudelijk 
gebied vaak nog extreem conser-
vatief. Die ingebakken ambivalentie 
van games heeft mijn interesse. 
Ook als game-onderzoeker zit ik in 
een tweeslachtige positie; ik neem 
mijn onderzoek naar games extreem 

‘In Canada krijg ik  
meteen een eigen,  
rustige werkplek’
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serieus, maar veel mensen vinden 
games nog steeds triviaal vermaak. 
Een aantal jaar geleden moest ik 
me in elk interview eerst een halfuur 
verdedigen over geweld in games en 
gameverslaving. Er zijn best harde 
noten te kraken over games, maar 
als iemand daarnaar vraagt, zeg ik: 
mijn onderzoek gaat ergens an-
ders over.’

Kun je een voorbeeld noemen van 
de voorlopersrol die games spelen 
in technologie?
‘Door Pokémon Go kwamen veel 
mensen voor het eerst in aanraking 
met augmented reality, het projec-
teren van een digitale wereld op de 
echte wereld. Het spel daagt spelers 
uit vaker naar buiten te gaan en de 
buurt te verkennen. Pokémon Go 
is het voorland van 
wat we nog allemaal 
zullen zien op dit ter-
rein. Misschien is de 
volgende stap wel dat 
je in restaurants een 
gerecht al op je bord 
kunt zien voordat je 
het bestelt.

Voordat nieu-
we technologieën 
mainstream worden, worden vaak 
alleen heel utopische of juist dysto-
pische verhalen verteld. Dat zag ik 
ook weer bij Pokémon Go; óf ik werd 
gebeld met de vraag of ik me zorgen 
maak over de verslavingsgevoelig-
heid van de game, óf ik kreeg de 
vraag voorgelegd wat ondernemers 
kunnen leren van het succes van het 
spel. Dat gaat bij alle games zo; óf 
ze zijn een fantastisch middel voor 
kinderen om huiswerk mee te maken, 
óf ze houden kinderen juist van hun 
huiswerk. Er zit vaak weinig tussen 
alle angsten en verlangens over tech-
nologie. Ik probeer naar games en 

technologie te kijken als interessante 
fenomenen: wat kunnen we ermee? 
Welke grenzen doorbreekt een nieu-
we technologie of game?’

Angry Birds, Candy Crush Saga en 
nu Pokémon Go hebben games uit 
de obscuriteit gehaald en naar de 
mainstream gebracht. Met welke 
vragen over de industrie ga je je in 
Canada bezighouden?
‘Nu er miljarden worden omgezet 
met games in de vorm van free to 
play-apps verschuift de focus van 
mijn onderzoek naar de vervlechting 
van apps en platformen als Twitter 
en Facebook. Veel aandacht gaat 
uit naar wat ik “app-imperialisme” 
noem: met de verspreiding van 
gratis te gebruiken, online platfor-
men als Facebook en Airbnb over de 

hele wereld worden ook de normen 
en waarden van deze veelal Ameri-
kaanse bedrijven geëxporteerd. De 
dingen die Airbnb, Facebook en Uber 
mogelijk maken zijn heel waarde-
vol, maar we moeten kritisch zijn 
op de monopolistische trekjes en 
de Amerikaanse ideologische inslag 
van dit soort bedrijven. Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat deze platfor-
men hun diensten kunnen leveren 
zonder dat ze inbreuk doen op de 
geldende normen, waarden, wetten 
en regels en de pluriformiteit van 
een specifiek land? In veel landen 
mag je bijvoorbeeld niet zomaar een 

hotel beginnen en mogen bedrijven 
zich niet zomaar onttrekken aan 
het minimumloon. De idolatrie van 
Amerikaanse bedrijven als Apple 
en Google neemt soms zulke grote 
vormen aan dat we vergeten dat 
de bestaande wetgeving best goed 
is toegerust om dit soort bedrijven 
in te passen. Overigens hebben de 
Canadezen een betere traditie van 
het bekritiseren van Amerikaanse 
zaken, waarschijnlijk omdat ze er zo 
dicht op zitten.’

Hoe moet Nederland omgaan 
met dit Amerikaanse techno-
imperialisme?
‘Mijn UvA-collega’s José van Dijck en 
Thomas Poell doen zeer waardevol 
onderzoek op dit gebied. Zij stellen 
terecht dat Nederlandse beleids-

makers beducht moeten 
zijn dat het Amerikaanse 
techno-imperialisme de 
verzorgingsstaat niet 
ondermijnt. Sommige 
taken waarvan ik vind dat 
ze dichter bij de overheid 
geregeld moeten wor-
den, worden nu verzorgd 
door grote Amerikaanse 
technologiebedrijven. 

Denk aan overheidscommunicatie 
via WhatsApp en universiteitsmail 
via Google. Het is niet zo dat we 
daarmee ook meteen de ideologie 
van Amerikaanse bedrijven moeten 
overnemen. Als Facebook niet wil 
voldoen aan onze privacyregels, dan 
gaat ze maar weg. We moeten voor-
komen dat utopische consultants 
uit Silicon Valley ons beleid gaan 
maken, want zij hebben geen oog 
voor langetermijngevolgen en hun 
bedrijven bestaan alleen bij de gratie 
van aandeelhouders en durfkapitalis-
ten. En die zijn uiteindelijk vooral uit 
op snelle en grote winsten.’ ↙

‘Ook wetenschap beweegt 
zich steeds meer in een 

feitenvrij domein’ 


