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Oorlog is als een game.
En iedereen speelt mee

N a de eerste luchtaanvallen
van coalitievliegtuigen op Li-

bië schrijft PvdA kamerlid Frans
Timmermans op zijn Facebookpa-
gina: ‘Oorlog stinkt, in alle bete-
kenissen van het woord. Op tv
krijgt het iets van een videogame.
Dat is nog erger dan er helemaal
niks van zien.’

Timmermans heeft gelijk. Een
eerste punt van overeenkomst tus-
sen games en de tv-beelden van de
aanvallen op Libië is de overmati-
ge aandacht voor modern wapen-
tuig. Het liefst in combinatie met
l a n d k a a r t j e s.

Terwijl de eerste bommen val-
len laat de Amerikaanse CNN-pre-
sentator John King nog maar een
keer zien welke vliegtuigen er
mee doen. Net als bij een spel op
de iPad bedient King de interactie-
ve kaart met zijn handen. Terwijl
hij door menu’s scrollt wijst hij op
de B2-bommenwerper. Met een-
zelfde enthousiasme als een door-
gewinterde gamer benoemt hij de
unieke eigenschappen van het
vliegtuig en hoeveel er ingezet
zijn. Op het volgende scherm is
een landkaartje te zien dat toont
waar vliegdekschepen liggen, wel-
ke luchtmachtbases en welke
bommen er gebruikt worden.

Maar er is nog een vergelijking
te trekken tussen oorlog in spel-
vorm en oorlog op tv. Wat King en
de en zijnen niet laten zien, wordt
ook in computerspellen weggela-

ten. Met name schietspellen laten
vooral ervaren hoe je moet vech-
ten, met weer die nadruk op wa-
pens, ontploffingen en wat mili-
tairen de operationele kant van
oorlogsvoering noemen. Wat mist
zijn als bijna vanzelfsprekend de
burgerslachtoffers, maar ook: het
hoogste strategische niveau,
‘grand strategy’ genaamd. Spelers
krijgen nooit inzicht in de ecolo-
gische, humanitaire en financiële
langetermijngevolgen van een (di-
gitale) veldslag. Of in de geopoli-
tieke beweegredenen om een oor-
log te beginnen.

De vraag, waarom is deze strijd
begonnen, wordt in spellen zeer
zelden gesteld. En King stelt hem
ook niet. Waarom wel ingrijpen in
Libië, maar niet Jemen, Egypte,
Bahrein, Iran, Noord-Korea of Sy-
rië? Simpele vragen met complexe
antwoorden. En zo lijkt de aanval
op Libië op het spelen van een wil-
lekeurige level in het populaire
schietspel Call of Duty. Daar begin
je ook gewoon met spelen. Waar-
om? Geen idee. Maar we spelen al-
lemaal mee.

David Nieborg

In deze rubriek schrijven freelance ga-
mejournalist Niels ’t Hooft en gamewe-
tenschapper David Nieborg van de
Universiteit van Amsterdam wekelijks
over games. Incidenteel verzorgt de re-
dactie van nrc.next een bijdrage.


