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I’m questioning my education 
Rewind and what does it show? 

Could be, the truth it becomes you 
I’m a seed, wondering why it grows 

 
(Vedder, 2003) 
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Inleiding 
 
Deze scriptie is de neerslag van mijn driejarige zoektocht naar de – educatieve – betekenis 

van videogames. Die zoektocht begon als een literatuurstudie. Onderweg, tijdens het lezen, 

ontdekte ik echter de inspirerende inzichten van de New Rhetoric. Het product van mijn 

zoektocht laat zich dan ook lezen als een retorische analyse van videogames, in die zin dat 

het retorisch bewustzijn dat ik verwierf in het leesproces mijn interpretatie van een aantal 

bronnen en mijn schrijven heeft beïnvloed. Dit betekent dat ik aandacht schenk aan de manier 

waarop verschillende concepten elkaar beïnvloeden, inzichten vanuit diverse perspectieven 

tracht te bestuderen, de belangrijkste debatten reconstrueer en ook een retorische analyse 

toepas op twee commerciële videogames. 

In het eerste deel reconstrueer ik het wetenschappelijk discours over videogames. Ik 

ga na hoe de invulling van de concepten geletterdheid en cultuur verandert onder druk van 

een aantal hedendaagse trends, met bijzondere aandacht voor de digitalisering. Vervolgens 

probeer ik het genre van de videogame te definiëren en situeer ik het medium binnen de 

debatten over geletterdheid en cultuur. Ik onderzoek hoe Gee en Beavis – twee belangrijke 

protagonisten binnen het debat over geletterdheid – en Jenkins en Johnson – twee 

vooraanstaande figuren in het denken over populaire cultuur – videogames verbinden met 

geletterdheid en cultuur. Deze vier auteurs blijken onder de indruk van de educatieve 

mogelijkheden van videogames. Een aantal vragen dringen zich echter op. Hoe kunnen 

videogames worden ingezet om te leren? En waarom zijn videogames zo geschikt als 

instrument om te leren? Tevens wil ik ook de vraag naar de vermeende negatieve effecten van 

videogames op het gedrag en de psyche van spelers niet uit de weg gaan. De suggestie dat 

men kan leren van videogames impliceert immers dat er positieve, maar ook negatieve 

effecten kunnen zijn. In dit alles lees ik een pleidooi om het genre van de videogame te 

onderwerpen aan wetenschappelijke reflectie waarbij de onvermijdelijke vraag hoort naar een 

geschikte methode. 

Het tweede deel van deze scriptie is integraal gewijd aan de zoektocht naar een 

methode voor videogame-analyse. Ik vertrek vanuit de vaststelling dat de wetenschappelijke 

reflectie op videogames lange tijd overheerst werd door een debat tussen twee perspectieven: 

ludologie en narratologie. Ik tracht dit debat te reconstrueren en ga in op de eerste 

voorzichtige pogingen van onderzoekers uit het jonge onderzoeksdomein om methodes op te 

stellen. Deze methodes blijken niet geschikt om de dynamische en dialectische realiteit van 
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videogames te beschrijven. In mijn zoektocht naar een beter methodologisch perspectief laat 

ik me inspireren door de inzichten van de New Rhetoric in het algemeen, en van één van haar 

belangrijkste protagonisten – Kenneth Burke – in het bijzonder. Heel specifiek besteed ik 

aandacht aan de Dramatistische Pentad van Burke. Ik confronteer deze methode voor het 

retorisch analyseren van motieven met hedendaagse retorische theorieën over populaire 

cultuur en videogames. 

In het derde deel onderzoek ik twee commerciële videogames – BIOSHOCK (2007) 

en COMMAND AND CONQUER: TIBERIUM WARS (2007) – met behulp van de verfijnde 

Dramatistische Pentad. Naast een inhoudelijke analyse laat dit onderzoek zich ook lezen als 

een test voor de relevantie van de Pentad als onderzoeksinstrument. 

In de conclusie formuleer ik een antwoord op de belangrijkste onderzoeksvragen uit 

de vorige drie delen: 

 

A. Onderzoeksvragen uit deel 1: 

1. Welke trends bestaan er in het denken over videogames binnen het 

wetenschappelijk domein? 

B. Onderzoeksvragen uit deel 2: 

2. Welke methodes zijn op dit ogenblik beschikbaar voor de analyse van 

videogames? 

3. Welke meerwaarde kan de theorie van de New Rhetoric in het algemeen, en 

van Kenneth Burke in het bijzonder, bijdragen aan de 

wetenschappelijke analyse van videogames? 

C. Onderzoeksvragen uit deel 3: 

4. Wat leren we door de verfijnde Dramatistische Pentad van Burke toe te 

passen op (commerciële) videogames? 
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I Literatuurstudie 
 

1 Geletterdheid 

1.1 Traditionele geletterdheid 
 

Een heldere conceptualisering van het begrip geletterdheid is niet eenvoudig. Het begrip is 

onderwerp van wetenschappelijke discussie. Traditioneel wordt het concept geletterdheid 

gesitueerd binnen de schrift- en boekencultuur. Een geletterd persoon kan in deze visie lezen 

en schrijven in de standaardtaal. Niet zelden verruimt men dit concept tot culturele 

geletterdheid zodat ook de kennis van de nationale, literaire canon erdoor omsloten wordt 

(Hirsch in Verdoodt, 2004, p. 12-13). Aanhangers van deze conceptuele invulling geloven dat 

geletterdheid tot “beschaving” leidt. Daarenboven zouden investering in het 

“geletterdheidsniveau” van bevolkingsgroepen zorgen voor economische vooruitgang, 

welvaart, sociale mobiliteit en individuele ontplooiing (Street, 1995). Geletterdheid wordt 

vanuit dit perspectief ingeschakeld met het oog op een hogere intelligentie, op meer 

moraliteit en op een verbetering van de economie. Ongeletterdheid wordt immers gezien als 

nefast “voor het functioneren van een persoon in een democratie, op de arbeidsmarkt en 

uiteindelijk ook in het persoonlijke leven” (Soetaert, 2006a, p. 21). 

Precies met dat geletterdheidsniveau is het volgens een aantal mensen slecht gesteld. 

Leerkracht Hullebus (Herbots, 2006) en recenter ook prof. Rik Torfs (2008) trekken aan de 

alarmbel. De Vlaamse leerlingen zouden te weinig kennis opdoen op school en ook de meest 

basale vaardigheden als lezen en schrijven zouden aan kwaliteit inboeten. Verdoodt (2004) 

wijst erop dat deze bezorgdheid over het geletterdheidsniveau van jongeren niet nieuw is, 

wetenschappers buigen zich al veel langer over de kwestie (Postman, 1985; Bloom, 1987 & 

Hirsch, 1987). De koppeling tussen geletterdheid en beschaving blijkt echter een mythe 

(Street, 1995; Verdoodt, 2004). Daarenboven leidt een dergelijke conceptualisering tot 

stigmatisering (Street, 1999), aangezien geletterdheid impliciet een binair onderscheid maakt 

tussen geletterde en ongeletterde mensen.  
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1.2 Geletterdheid als tool 
 

Het concept geletterdheid blijkt overigens niet alleen ideologisch problematisch, het komt 

ook verder onder druk te staan door een aantal maatschappelijke evoluties (Soetaert, 2006a). 

Castells (1996) vat deze ontwikkelingen samen in drie belangrijke trends: digitalisering, 

globalisering en nieuwe economie. In onze post-moderne “netwerksamenleving” blijken 

basale vaardigheden als lezen en schrijven ontoereikend voor een succesvol leven. Het idee 

rijst dat geletterdheid meer is dan kunnen lezen en schrijven in de standaardtaal, meer dan het 

beheersen van de literaire canon. 

 Ik suggereer dat de Multiliteracies – waarnaar men ook verwijst als Social 

Literacies en New Literacy Studies – een interessant perspectief biedt om het concept 

geletterdheid te analyseren binnen de context van de netwerksamenleving. De Multiliteracies-

stroming werd geïnspireerd door een aantal wendingen in de sociale wetenschappen, in 

diverse disciplines. Gee focust op het belang van het sociale aspect: “each with their own take 

on what social was to mean” (1999, p. 1). Voor Gee is geletterdheid niet iets wat gebeurt in de 

privésfeer van de menselijke geest, maar iets wat gebeurt in de wereld van sociale, culturele 

en institutionele sfeer (Gee in Selfe & Hawisher, 2007, p. ix). Geletterdheid is verweven met 

de sociale praktijken van bepaalde groepen. Gee verwijst hiernaar met de term “Discourses” 

(Gee, 1996, p. 41). Het volstaat niet langer om jongeren op te leiden tot geletterdheid in één 

Discourse wanneer ze in een moderne samenleving met verschillende sociale groepen, met 

elk hun eigen cultuur, moeten leren leven. De geletterdheid die iemand nodig heeft om een 

wettekst te lezen is niet dezelfde als de geletterdheid die nodig is om een tekst over fysica te 

lezen en begrijpen (2003, p. 14). Gee spreekt over “semiotic domains”: een set van gebruiken 

op basis van één of meerdere modaliteiten (bv. gesproken of geschreven taal, beelden, etc.) 

om over specifieke betekenissen te communiceren (2003, p. 18). Men is pas geletterd in een 

bepaald semiotisch domein als men de tekens van dat domein begrijpt en kan gebruiken. 

Een voorbeeld van zo’n semiotisch systeem is de academische wereld. Graff (2003a; 

2003b)omschrijft deze als een exclusieve club, met een eigen taal, rituelen en gebruiken. 

Academisch geletterd worden is pas mogelijk wanneer men het mysterie kan doorbreken en 

men erin kan meedraaien. Men zou kunnen stellen dat studenten een rol moeten leren spelen 

of mee moeten stappen in het verhaal of het spel moeten leren spelen. Deze drie metaforen 

zullen later in deze scriptie nog aan bod komen. 

Gee’s Discourse-theorie toont aan dat geletterdheid een sociale constructie is waarmee 
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mensen betekenis creëren. Het concept verwijst naar sociale strijd, naar “de controle over een 

bepaald soort discours, een vaardigheid die toelaat succesvol te communiceren. Afhankelijk 

van de situatie waarin men zich bevindt, maakt men gebruik van een ‘gereedschapskist’ om 

nieuwe kennis te verkrijgen” (Soetaert, 2006a, p. 22). Verschillende Discourses gaan met 

elkaar in de clinch met als inzet dominantie en autoriteit. Gee verwijst naar de tijdelijke 

winnaar van deze strijd met het concept “dominant Discourse” (Gee, 1996, p. 132). 

 

 

1.3 Multiple geletterdheden 
 

Nu blijkt dat geletterdheid te maken heeft met de strijd om de controle over een bepaald 

discours, is het idee van een enkelvoudige geletterdheid onhoudbaar. The New London Group 

probeert daarom het concept te verbreden, zodat ook rekening wordt gehouden met culturele 

en linguïstische diversiteit enerzijds, en met de impact van informatie- en 

multimediatechnologie anderzijds. De groep vat deze visie samen met de term 

“multiliteracies” (1996, p. 61). Mensen kunnen zich immers met meerdere Discourses – al 

dan niet dominant – tegelijkertijd identificeren (Gee, 1996). The New London Group ziet een 

taak weggelegd voor het onderwijs, dat jongeren in staat moet stellen om te onderhandelen 

over de veelvoud aan discourses.  

Een vaak gehoorde kritiek op het denken van The New London Group is dat ze 

geletterdheid herleidt tot een containerbegrip. Men spreekt over critical literacy, cultural 

literacy, information literacy, technological literacy, etc. De betekenis van het woord literacy 

zou veranderen naargelang het adjectief. Nog zou literacy een vaag synoniem worden voor 

competentie of vaardigheid (Buckingham & Burn, 2007). Aanhangers van de Multiliteracies 

erkennen dit probleem, maar wijzen erop dat de wildgroei aan labels op zich een interessant 

fenomeen is. De woordkeuze wijst immers op de bijzondere aandacht die uitgaat naar de 

impact van technologische ontwikkelingen – de digitalisering – op de invulling van het 

concept geletterdheid1. Dat media de invulling van geletterdheid beïnvloeden is niet nieuw. 

Ook de overgang van de orale naar een schriftcultuur had invloed op onze manier van denken 

en redeneren. Door deze evolutie werd “mondelinge overdracht minder waardevol geacht 

dan schriftelijke” (Soetaert, 2006a, p. 22). De overgang van een schrift- naar een beeldcultuur 

heeft een gelijkaardige impact. 

De impact die nieuwe media in het algemeen, en de beeldcultuur in het bijzonder, 



  Een retorische analyse 10

uitoefenen op geletterdheid is goed gedocumenteerd. Meyrowitz (1998) destilleert drie grote 

metaforen voor mediageletterdheid uit de literatuur. Ten eerste is er de metafoor van media 

als een geleider van boodschappen. Vanuit dit perspectief heeft men vooral aandacht voor de 

inhoud van nieuwe media. Ten tweede is er de metafoor van media als talen met een eigen 

grammatica. Aanhangers vinden het noodzakelijk dat mensen geletterd worden op vlak van 

productie, aangezien dit inzicht zou bieden in de manier waarop men beïnvloed wordt. Ten 

derde is er de metafoor van media als omgevingen. Deze verwijst naar de invloed die media 

hebben op micro- en macroniveau. Met deze drie metaforen probeert Meyrowitz aan te tonen 

dat het erg moeilijk is om vast te pinnen hoe men nu precies tot mediageletterdheid moet 

komen. Meyrowitz gelooft echter dat een beter begrip van de drie metaforen ook zal leiden 

tot het beter begrijpen van – en meer participeren in – een samenleving die gesatureerd is met 

media (1998, p. 106). 

Binnen de metafoor van media als omgevingen, merken Giroux en Shannon (1997) op 

dat er nieuwe lifestyles en subculturen ontstaan. Elchardus en Stevens (2001) stellen dat de 

nieuwe media de “symbolische samenleving” in het dagelijks leven binnensmokkelen. De 

nieuwe lifestyles en subculturen zouden ons dan ook voor een stuk bepalen in ons denken en 

handelen. Er ontstaan “culturele ruimtes”. De ruimte van jongeren is daarbij erg verschillend 

aan die van ouders (Elchardus & Glorieux, 2002, p. 82). Er is echter meer aan de hand. Het 

concept “cultuur” is onderhevig aan debat. In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op de 

moeilijke positie waarin het concept zich momenteel bevindt. 

 

 

2 Cultuur 

2.1 Cultuur als dominant concept 
 

In het dagelijks taalgebruik groeide cultuur uit tot een “buzzword” (Soetaert, 2006a, p. 11). 

Dit is voor een groot stuk te wijten aan verdwijnen van grote zekerheden als klassenposities, 

religie, levensloop en tijdsordening, ideologie, etc. “Zowat alles gaat op in rook,” schrijven 

Elchardus en Glorieux (2002, p. 16). Mensen gaan daarom op zoek naar houvast en zingeving 

– en lijken die te vinden in cultuur. Hierdoor komt cultuur hoog op de politieke agenda te 

staan.  
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“Concepten als ‘ras’ en ‘klasse’ worden steeds meer vervangen door het concept 

‘cultuur’; bijgevolg beschouwt men heel wat conflicten dan ook als culturele kwesties. 

Men vertaalt racisme in termen van cultuurverschillen, klachten over de jeugd worden 

klaagzangen over hun cultuur, men zoekt en vindt een eigen identiteit in het aannemen 

van een cultureel bepaalde lifestyle. Zelfs oorlogen worden omschreven als culturele 

conflicten: ‘the clash of civilizations’ van Huntington die door Said als ‘the clash of 

ignorance’ werd omschreven.” (Soetaert, 2006a, p. 11) 

 

De grote aandacht dat het concept op deze manier verwerft, zorgt echter ook voor kritiek. Er 

ontstaat ongerustheid over de kwaliteit van bepaalde culturele uitingen, met een debat over 

hoog-versus-laag, en over de ongelijke deelname van bepaalde groepen aan het culturele 

aanbod tot gevolg. Deze kritiek beïnvloedt ook het denken over het concept cultuur an sich 

(Soetaert, 2006a). 

 

 

2.2 Het concept “cultuur” in crisis 
 

Net als “geletterdheid” staat “cultuur” onder druk en klinkt er een oproep tot verbreding. 

Lange tijd werd cultuur gezien als “the best that has been thought and said” (Arnold in 

Soetaert, 2006a, p. 23). Cultuur werd gelijkgeschakeld aan het hoogste wat een samenleving 

te bieden heeft op vlak van literatuur, poëzie, muziek, etc. Deze visie op cultuur heeft nog 

steeds aanhangers. Dat blijkt uit de roep voor het opstellen van een nationaal canon enerzijds, 

en de talrijke klachten in de media over de teloorgang van de Westerse cultuur anderzijds. 

Jongeren en immigranten kennen de klassieke literaire werken en de voornaamste auteurs niet 

meer. 

Dit klagen over de teloorgang van – door een te enge gerichtheid op “lage” – cultuur 

vertoont echter grote gelijkenissen met de klaagzang over “de jeugd van tegenwoordig”. De 

“back-to-basics” lijkt geïnspireerd door nostalgie naar een verleden dat misschien nooit heeft 

plaats gehad (Soetaert, 2006a, p. 12). Naar welke basis wil men terugkeren? 

De back-to-basicsaanhangers zijn het alleszins eens over één ding. Ze hebben het niet 

begrepen op de invloed van de zogeheten Cultural Studies op het concept cultuur. De 

grondleggers van de Cultural Studies, zoals Hoggart (1957) en Williams (1958, 1961), 

verbreedden en democratiseerden het concept cultuur zodat ook de beleving van de 
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arbeidersklasse erdoor omsloten wordt. Cultuur verwijst in deze visie niet alleen naar het 

artistieke, exclusieve en het elitaire, maar ook naar de specifieke manier waarop mensen hun 

leven leiden: “culture is concerned with the production and the exchange of meanings – the 

‘giving and taking of meaning’ – between the members of a society or group” (1997, p. 3). 

Deze antropologische en tevens structuralistische visie op cultuur legt een grote nadruk op 

het concept betekenis. Een gelijkaardige visie is terug te vinden bij de Amerikaanse 

psycholoog en onderwijskundige Bruner: “[...] a culture is as much forum for negotiating 

and renegotiating meaning and for explicating action as it is a set of rules or specifications 

for action” (1986, p. 123. 

Er is met andere woorden iets merkwaardigs aan de hand met het concept cultuur. Het 

concept wordt verbreed, gedemocratiseerd en extra in de schijnwerpers geplaatst. Op het 

eerste zicht lijkt dit een positieve evolutie, maar aanhangers van de back-to-basics ideologie 

denken hier anders over. Volgens hen gaat de vernieuwde aandacht voor lage cultuur ten 

koste van de kennis van de humanistische, literaire canon en van de nationale geschiedenis. 

 

 

2.3 Cultuur en/is educatie 
 

Het debat tussen de aanhangers van de back-to-basics beweging enerzijds, en de 

onderzoekers binnen de Cultural Studies anderzijds, is onder andere interessant omdat het 

aantoont dat betekenis steeds een constructie is. De waarde van populaire cultuur wordt, net 

als de waarde van gebeurtenissen, fenomenen en voorwerpen, bepaald door de manier waarop 

het gerepresenteerd wordt. Hall schrijft:  

 

“[...] we give things meaning by how we represent them – the words we use about 

them, the stories we tell about them, the images of them we produce, the emotions we 

associate with them, the ways we classify and conceptualize them, the values we place 

on them” (Hall, 1997, p. 3). 

 

Auteurs als Foucault (1991) en Kellner en Durham (2001) wijzen erop dat de manier waarop 

“dingen” gerepresenteerd worden onderhevig zijn aan maatschappelijke strijd. Representaties 

zijn dan ook nooit neutraal. Als een schoolboek Nederlands bijvoorbeeld in elke leestekst met 

een negatieve ondertoon allochtone namen gebruikt, dan is dat niet vrijblijvend (Lesaffer, 
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2008). Hall stelt het erg duidelijk: “We must not confuse the material world, where things and 

people exist, and the symbolic practices and processes through which representation, 

meaning and language operate” (Hall, 1997, p. 25). De betekenis van een gebeurtenis, 

fenomeen of artefact is met andere woorden afhankelijk van de manier waarop het 

gerepresenteerd wordt. Representatie is onderhevig aan maatschappelijke strijd en debat. 

Het is vanuit het idee dat representatiesystemen nooit neutraal, maar wel steeds 

bepalend zijn in het proces van betekenisconstructie en -receptie, dat binnen de Cultural 

Studies wordt gesteld dat cultuur van nature pedagogisch is. Giroux is ongetwijfeld de meest 

bekende protagonist binnen de Cultural Studies die een pleidooi hield voor een kritisch 

perspectief op educatie vanuit de Cultural Studies (1997). Vanobbergen (2003) leest in 

Girouxs The Mouse that Roared: Disney and the End of Innocence (1999) een aantal 

oproepen die voor deze scriptie van belang zijn:  

 

“Voorts dient geijverd voor het plaatsen van entertainment op de politieke en 

pedagogische agenda, waardoor het tot onderwerp van intellectueel engagement kan 

verworden. [Het is ook] van belang dat ouders, leerkrachten en opvoeders inzicht 

verkrijgen in de wijze waarop bepaalde betekenissen m.b.t. bepaalde sociale groepen 

(vrouwen, zwarten,…) tot stand komen. Hiertoe is het tenslotte van belang dat 

populaire cultuur gezien wordt als een plaats waar kinderen leren en dus deel moet 

gaan uitmaken van het curriculum op school” (Vanobbergen, 2003, p. 149). 

 

Typisch aan Giroux is zijn stelling dat pedagogie niet kan en mag gereduceerd worden 

tot het verwerven van een aantal vaardigheden, maar tegelijkertijd een kritische boodschap 

moet brengen. Als onderwijs een culturele praktijk is, dan moeten leerkrachten “be 

accountable ethically and politically for the stories it produces, the claims it makes on social 

memories, and the images of the future it deems legitimate” (2004, p. 38). Educatie is immers 

steeds ingebed in de context van cultuur, kennis en macht (Cultural Studies in Education in 

Verdoodt, 2004). Cultuur “biedt ons de verhalen en de metaforen die méé bepalen wat we 

denken” (Soetaert, 2006a, p. 11). 
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2.4 Aandacht voor populaire cultuur 
 

Zonder in te gaan op Girouxs2 politieke boodschap heeft de vaststelling dat cultuur en 

educatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn implicaties voor die thema’s waarop 

onderwijskundig onderzoek zich richt. Men kan er immers niet langer omheen dat mensen 

niet alleen binnen het onderwijs en de opvoeding, maar ook op andere plaatsen leren. In 

populaire of lage cultuur bijvoorbeeld. In al haar verschijningsvormen is cultuur immers een 

middel om ervaringen betekenis te geven (Giroux, 2002, p. 92; Gunn & Brummett, 2004, p. 

707).  

Kimberling wijst in 1982 al specifiek op de inhoud van populaire cultuur. Zijn analyse 

focust zich op televisie en film. Hij gaat in tegen de traditionele kritiek van Abraham Kaplan 

dat hoge cultuur zou aanzetten tot nadenken, tot “response”, terwijl populaire cultuur 

geautomatiseerde “reacties” zou losweken (1982, p. 70). Hij weerlegt daarenboven de kritiek 

als zou populaire cultuur enkel en alleen uit zijn op sensatie, met een mix van seks, geweld en 

goedkoop sentiment. Volgens Kimberling kan men populaire kunst zien als: 

 

“the ‘glue’ that helps a society hold to a common center. By transmitting cultural 

values to a mass audience and by providing a nonthreatening forum whereby these 

values can be exposed, challenged and refined, popular art serves the ‘classical’ 

function of making clearer a society’s axiomatic assumptions and root beliefs” 

(Kimberling, 1982, p. 94). 

 

Casella voorspelt dan ook dat “educational researchers will continue [...] to focus on the 

educational implications of media, documentary films, educational videos, magazines, 

computers, and travel” (Casella, 1998, Cultural Studies of Education, ¶ 1). Ook videogames 

kunnen aan dit lijstje worden toegevoegd. In het volgende hoofdstuk ga ik in op de specifieke 

relatie van videogames met de twee centrale concepten: geletterdheid en cultuur. 
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3 Videogames als geletterdheid en als cultuur 

3.1 Videogames 

3.1.1 Play, game en videogame 
 

Vooraleer ik inga op de relatie tussen videogames en geletterdheid enerzijds, en tussen 

videogames en cultuur anderzijds, tracht ik conceptuele duidelijkheid te scheppen over het 

begrip “videogames”. In het vorige hoofdstuk gaf ik al aan dat de manier waarop een 

voorwerp – een artefact – wordt gerepresenteerd onderwerp is van sociale strijd en debat. Het 

is dit debat dat een heldere conceptualisering van videogames bemoeilijkt. 

Een eerste moeilijkheid is volgens Salen en Zimmerman (2004) inherent aan de 

sociale strijd over de relatie tussen “play” en “games”. In het Nederlands heet dat “spelen” en 

“spel”. Enerzijds kan men games als een vorm van play zien. Wanneer men play definieert als 

speels gedrag, als vrij spelen, dan is een game een duidelijk afgelijnde en strak geregelde 

spelvorm. Anderzijds kan men play echter ook zien als een kenmerk van een game. Mocht 

men een lijst maken van alle kenmerken van een game, dan zou play daar zeker op staan 

(Salen & Zimmerman, 2004, p. 72). 

Dit kluwen weerhoudt Salen en Zimmerman (2004) er niet van om op zoek te gaan 

naar een definitie voor de concepten “games” en “videogames”. Op basis van de definities 

van speltheoretici als Parlett, Abt, Huizinga, Caillois en Avedon en Sutton-Smith, van de 

filosoof Suits, en van videogame theoretici als Crawford en Costikyan, zoeken Salen en 

Zimmerman naar gemeenschappelijke elementen. Ze komen tot de conclusie dat niet één 

element door alle theoretici als fundamenteel beschouwd wordt. Tabel 1 geeft een overzicht 

van de verschillende elementen die aan bod komen bij de besproken auteurs. 
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Proceeds according to rules that limit players √ √ √ √ √ √  √ 

Conflict or contest √     √  √ 

Goal-oriented/outcome-oriented √ √   √  √ √ 

Activity, process, or event  √   √   √ 
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Involves decision-making  √    √ √  

Not serious and absorbing   √      

Never associated with material gain   √ √     

Artificial/Safe/Outside ordinary life   √ √  √   

Creates special social groups   √      

Voluntary    √ √   √ 

Uncertain    √     

Make-believe/Representational    √  √   

Inefficient     √    

System of parts/Resources and tokens      √ √  

A form of art       √  

Tabel 1. Elements of a game definition (Salen & Zimmerman, 2004, p. 79) 

 

Salen en Zimmerman besluiten daarom zelf op zoek te gaan naar de kernelementen van 

games. Die vinden ze op basis van eliminatie. Zo komen ze tot de de volgende definitie voor 

game: “A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, 

that result in a quantifiable outcome” (2004, p. 80). Hiermee wijken ze af van de definitie die 

Juul poneerde, op basis van een analyse op identiek dezelfde bronnen:  

 

“A game is a rule-based formal system with a variable and quantifiable outcome, 

where different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in 

order to influence the outcome, the player feels attached to the outcome, and the 

consequences of the activity are optional and negotiable” (2003, p. 35). 

 

Alhoewel er wat valt te zeggen voor beide definities is voorzichtigheid aangewezen. Elke 

definitie is immers een conventie. Bij Salen en Zimmerman (2004) is het echter niet duidelijk 

op basis van welke argumenten bepaalde elementen als fundamenteel worden beschouwd, en 

dus worden opgenomen in de definitie. Juul (2003) draagt wel argumenten aan, al ga ik er 

niet altijd mee akkoord. Men kan bijvoorbeeld onmogelijk beweren dat een speler zich 

verbonden moet voelen met de output van een game, vooraleer van een game kan worden 

gesproken. Een apathische speler zou op die manier elke game tot een niet-game herleiden. 

Beide definities van wat een game is, voelen daarenboven te restrictief aan, al is dit misschien 

eigen aan een snel evoluerend medium als videogames. Dit gevoel van restrictie wordt mooi 

geïllustreerd door een persrelease van een Gents kunstenaarscollectief:  
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“Tale of Tales have released a very short game entitled The Graveyard. In The 

Graveyard you play an elderly woman who visits a cemetery. As usual, with the work 

of designers Auriea Harvey and Michael Samyn, there is no explicit goal to be 

achieved, or rewards to be collected. The Graveyard is more like an explorable 

painting than an actual game” (2008, 21 februari).  

 

De kunstenaars geven toe dat THE GRAVEYARD (2008) misschien niet de meest typische 

videogame is, maar promoten het spel toch als dusdanig. Juul lost dit probleem van 

restrictiviteit op door over “borderline cases” (2003, p. 30) te spreken. 

Om niet alleen als game, maar om ook als een videogame3 te worden gecatalogeerd 

moet een game vier karakteristieken bevatten volgens Salen en Zimmerman: (1) 

onmiddellijke maar beperkte interactie, (2) manipulatie van informatie, (3) geautomatiseerde 

complexe systemen en (4) netwerkcommunicatie (2004, p. 90). Deze karakteristieken lijken 

opnieuw te arbitrair gekozen. Uiteindelijk kunnen ze tot één regel herleid worden: 

videogames zijn games die gemedieerd worden door een vorm van computersysteem. 

Hiermee ben ik nog echter geen stap dichter bij een definitie van games, laat staan bij een 

definitie van videogames. 

 

 

3.1.2 De onmogelijkheid van een centrale definitie 
 

Ik opteer er echter voor om de concepten games en videogames niet via een rigide definitie te 

presenteren. In wat vooraf ging heb ik eerder omcirkelend gewerkt door de belangrijkste 

elementen in games en videogames te bespreken vanuit een aantal belangrijke 

wetenschappelijke bronnen. Daarbij heb ik aangetoond dat deze definities niet zonder 

problemen zijn. De videogame is een snel evoluerend medium. In die zin zal een strikte 

definitie steeds tekort schieten om alle videogames te vatten. Aan de andere kant is het goed 

mogelijk dat een strikte definitie noodzakelijk is om deze evoluties te kunnen in kaart 

brengen. De positie is erg dubbel. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de ideologische positie 

van wetenschappers als Sutton-Smith (1997) en McAllister (2004) erg interessant kan zijn. 

Sutton-Smith weigert in The Ambiguity of Play (1997) – weliswaar voor het concept 

“play” – een centrale definitie op te stellen want “the search for a definition at this time is a 
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search only for metaphors that can act as a rhetoric for what might ultimately become 

adequate scientific processual accounts. [...] this is only a language game” (Sutton-Smith, 

1997, p. 218). Sutton-Smith toont aan dat de betekenis van het concept play voor een groot 

stuk bepaald wordt door de manier waarop er in de sociale context over wordt gesproken. 

Want wat is play? Het enige wat er met zekerheid over gezegd kan worden, is dat het een erg 

ambigu concept is. De betekenis wordt voor een groot stuk bepaald door de onderliggende 

retorische debatten die er over en rond gevoerd worden, Sutton-Smith (1997) bespreekt er 

zeven van: “play as progress”, “play als fate”, “play as power”, “play as identity”, “play as 

the imaginary”, “rhetoric of the self”, “play as frivolous”. Deze zeven beïnvloeden elkaar en 

andere retorieken. 

In 2004 spreekt McAllister in gelijkaardige termen over het concept videogames. Hij 

identificeert vijf grote debatten in de sociale context: videogames (1) als massacultuur, (2) als 

massamedia, (3) als psychofysiologische kracht, (4) als economische kracht en (5) als 

instructionele kracht. Hij spreekt dan ook liever over het “computer game complex” als een 

“site of struggle” (McAllister, 2004, p. 28) waarin over de betekenis van videogames wordt 

gedebatteerd, in plaats van over videogames als een abstract en constant gegeven. 

Ik merk hierin een sterke gelijkenis met het debat binnen de kunstwereld. Daar 

worden de functies van kunst en literatuur steeds opnieuw in vraag gesteld, zodat “de 

abstracte vraag ‘Wat is kunst of literatuur?’ vervangen wordt door het iets minder abstracte 

‘Wanneer is het kunst of literatuur?’” (Soetaert, 2006a, p. 31). Op een gelijkaardige manier 

heb ik, door een aantal belangrijke elementen uit videogames – volgens de bekendste 

wetenschappers van het onderzoeksdomein – te bespreken, de abstracte vraag ‘Wat is een 

videogame?’ vervangen door ‘Wanneer is een videogame een videogame?’. 

 

 

3.2 Videogames & geletterdheid 
 

Ik gaf al eerder aan dat het denken over geletterdheid sterk beïnvloed wordt door een aantal 

maatschappelijke tendensen die Castells (1996) samenvat onder de noemers nieuwe 

economie, globalisering en digitalisering. Het is binnen het concept digitalisering dat 

videogames kunnen worden bestudeerd als een interessante case. 

Met zijn boek What Video Games Have To Teach Us About Learning And Literacies 

(2003) was Gee een van de eersten om videogames in verband te brengen met geletterdheid. 
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Voor Gee is geletterdheid méér dan het kunnen lezen en schrijven. Het gaat om het juist 

kunnen lezen van een bepaalde tekst – in de ruimste betekenis van het woord – in een 

specifieke context. Geletterdheid is immers ingebed in onze manier van samenleven, in onze 

cultuur en instituties. Een tekst echt begrijpen kan dus enkel wanneer met deze elementen 

rekening wordt gehouden. Zo komt men tot “situated understanding” (Gee in Selfe & 

Hawisher, 2007, p. ix). 

Gee beschrijft zijn eerste kennismaking met videogames. Na het openen van de 

verpakking probeert Gee de handleiding te lezen. Hij begrijpt er echter niets van en besluit 

dan maar gewoon te spelen. Wanneer hij na enkele speluren de handleiding opnieuw vast 

neemt, valt alles op zijn plaats. De woorden in de handleiding krijgen opeens betekenis. Gee 

komt tot situated understanding. Op dat moment beseft Gee dat de huidige invulling van het 

onderwijs kinderen en jongeren op een gelijkaardige manier confronteert met fysica, 

geschiedenis, etc. Kinderen en jongeren krijgen op school de handleiding, zonder het spel te 

mogen spelen. Gee raakt gefascineerd door videogames, die hij vanaf dat moment zal 

bestuderen als semiotische systemen. Het is zijn overtuiging dat mensen die een videogames 

leren spelen een nieuwe geletterdheid leren (Gee, 2003; Gee, 2007; Gee in Selfe & Hawisher, 

2007). 

Na het verschijnen van Gee’s boek (2003) komt het onderzoek naar de impact van 

videogames op geletterdheid en leren in een stroomversnelling. Beavis voorspelde deze 

aandacht reeds in 1998. Ze noemt noemt vijf redenen waarom videogames de aandacht 

trekken in de pedagogische wetenschappen en de studie van geletterdheid. Videogames: 

 

1. geven aanleiding tot moral panic 

2. dragen concepties van jeugdcultuur uit 

3. doen moeilijke vragen rijzen over de relatie tussen popcultuur en educatie 

4. polariseren het denken over cultuur en identiteit 

5. confronteren onze concepten van teksten en tekstualiteit (1998a, p. 236) 

 

Beavis (1998a) focust zich op de impact van de nieuwe media in het algemeen en 

videogames in het bijzonder. Het lijkt haar onvermijdelijk dat onder druk van de nieuwe 

media en videogames concepten als geletterdheid en tekstualiteit zullen moeten worden 

verruimd. Voor scholen betekent dit dat ze nieuwe teksten, zoals videogames, in het 

curriculum zullen moeten opnemen. Want videogames mogen dan wel een aantal codes en 

conventies volgen die gelijklopen met literatuur en film, er zijn ook verschillen. In een 
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videogame neemt de speler bijvoorbeeld een zodanig actieve rol op, dat traditionele 

denkbeelden over auteurschap worden uitgedaagd.  

Aangezien populaire videogames een onderdeel zijn van de wereld van de leerlingen 

is het volgens Beavis (1998a) belangrijk dat ze gelezen en verkend worden. Leerkrachten 

moeten hun leerlingen daarom aantonen hoe dit soort teksten benaderd kunnen worden 

(1998a, p. 244-245).  

 

“Complex understandings of the links between representation and identity, between 

pleasure and aesthetics, between dominant discourses and hegemonic practices and a 

recognition of texts’ appeal are all important factors in exploring the nature of young 

peoples’ engagement and fascination with computer games, and in helping young 

people become informed and critical” (Beavis, 1998b, conclusion, ¶ 2). 

 

Buckingham en Burn vatten game literacy samen als: 

 

“a theory that addresses both the representational and ludic dimensions of games; 

that incorporates a critical as well as a functional dimension; that addresses the 

textual dimensions of games, while also recognising the social contexts and social 

processes through which literacy is manifested and developed; and that entails a focus 

on the creative writing dimensions as well as on reading or consumption” (2007, p. 

334).  

 

In deze definitie kunnen een aantal belangrijke elementen worden onderscheiden. Om 

videogamegeletterd te worden volstaat het niet om te kunnen spelen. Men moet videogames 

ook kritisch leren lezen. Daarnaast is het belangrijk om zicht te krijgen op de sociale context 

waarbinnen het debat over videogames gevoerd wordt, zodat men er ook aan kan deelnemen. 

 

 

3.3 Videogames & cultuur 
 

In het hoofdstuk over cultuur gaf ik aan dat Kimberling zich in 1982 reeds afzet tegen de 

negatieve kritiek op populaire cultuur. Twintig jaar later doet Jenkins (2000) precies 

hetzelfde. Hij houdt een pleidooi voor het ernstig nemen van videogames als kunst en cultuur. 
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Hij beschrijft videogames als een kunstvorm, al geeft hij toe ze een verkeerde beeld van 

flitsende neonlichten en piepende geluiden kunnen opwekken. Maar “such images tell us 

more about our contemporary notion of art-as arid and stuffy, as the property of an educated 

and economic elite, as cut off from everyday experience-than they tell us about games” (2000, 

p. 117). Voor Jenkins (2000) is de computer niet meer dan een tool, een gereedschap, 

waarmee de mens creatief aan de slag kan. Jenkins (2000) ziet alvast potentieel in het 

medium, al is de inhoud van een aantal videogames voorlopig banaal en voorspelbaar. 

Videogames bevinden zich dan ook in de beginfase in vergelijking met andere media als het 

boek en de film. Daarom is er volgens Jenkins nood aan een geïnformeerd publiek en goede 

critici, zodat ontwerpers van videogames gedwongen worden hoge kwaliteit na te streven 

(2000, p. 121).  

Jenkins is echter niet de enige die videogames als cultureel medium positief benadert. 

Ook Johnson is optimistisch in zijn boek Everything Bad Is Good for You: How Today’s 

Popular Culture Is Actually Making Us Smarter (2005). In een repliek op de 

cultuurpessimistische kritiek van de “back-to-basics”-aanhangers stelt hij: “The sky is not 

falling. In many ways, the weather has never been better. It just takes a new kind of 

barometer to tell the difference” (Johnson, 2005, p. xiv). Sterker nog, volgens hem leidt de 

“moral panic” rond populaire cultuur de aandacht af van het intrinsieke educatieve potentieel 

ervan. Het is zijn stelling dat populaire cultuur in het algemeen en televisie en videogames in 

het bijzonder, een positieve invloed kunnen hebben op de intelligentie en ontwikkeling van 

de mens. Videogames zouden het menselijke brein immers stimuleren en de mens bijgevolg 

aanzetten tot “leren”.  

Johnson gaat echter nog een stap verder – en provoceert misschien ook een aantal 

mensen – door de moeilijkheidsgraad van populaire cultuur en specifiek videogames te 

verbinden met het “Flynn Effect” (de stijging van het gemiddelde IQ in de loop der jaren): 

“Flynn was right to say we should expect to find cultural renaissance if the general rise in IQ 

truly measured an increase in intelligence. It’s just that the culture turned out to be mass, not 

elite” (Johnson, 2005, p. 156). 

Men kan kritiek formuleren op het eenzijdig perspectief van Johnson op intelligentie 

als datgene wat in een IQ-score gevat wordt. In ‘t Veld stelt dan ook terecht een aantal 

vragen: “Heeft die hogere IQ-score een betere wereld opgeleverd? Stijgt het culturele peil? 

Worden de sociale problemen beter opgelost?” (2006, Het gaspedaal maar niet de rem, ¶ 2). 

Johnson beweert echter niet dat vanaf nu alle boeken moeten worden verbrand en dat de 

jeugd massaal televisie moet kijken en videogames spelen: “The good news, of course, is that 
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kids aren’t being exclusively educated by their Nintendo machines or their cell phones. We 

still have schools and parents to teach wisdom that the popular culture fails to impart” 

(Johnson, 2005, p. 187-188). 

 

 

3.4 Conclusie 
 

Het is de verdienste van Gee (2003), Beavis (1998a), Jenkins (2000) en Johnson (2005) dat 

ze de aandacht richten op videogames als een medium dat het waard is om geanalyseerd te 

worden, zowel vanuit een geletterdheids-, cultureel - als een onderwijskundig perspectief. 

Met Gee (2003), Beavis (1998a), Jenkins (2000) en Johnson (2005) vragen steeds meer 

auteurs aandacht voor de culturele realiteit waarin kinderen en jongeren – en ook steeds meer 

volwassenen – leven, met een specifieke focus op “leren”. 

Deze scriptie kan dan ook worden gezien als een antwoord op de oproep van deze 

auteurs – weliswaar vanuit het besef dat elk van deze auteurs een retorische positie inneemt 

ten opzichte van een publiek dat erg sceptisch staat tegenover videogames, en daarom de 

positieve kanten van videogames misschien iets te veel benadrukt. In de volgende paragrafen 

bespreek ik de verschillende manieren waarop over de relatie tussen videogames en educatie 

wordt gedacht en ga ik in op een aantal theorieën die het educatieve potentieel van 

videogames trachten te verklaren. 

 

4 Videogames en educatie 

4.1 Educatieve interesse in videogames 
 

Het onderzoek naar de educatieve mogelijkheden van videogames is niet nieuw, het past in 

een traditie van onderzoek naar geletterdheid, spellen en simulaties. Naast de 

wetenschappelijke aandacht vanuit de studie van geletterdheid voor videogames die ik in het 

vorige hoofdstuk al besprak, gaat er ook heel wat aandacht uit naar spellen en simulaties 

vanuit een onderwijskundig perspectief. Onder andere het tijdschrift Simulation & Gaming: 

An Interdisciplinary Journal of Theory, Practice and Research heeft daar een belangrijke rol 

in gespeeld, maar ook onderzoek in de medische sector draagt hiertoe bij. Daar worden 

simulaties al veel langer ingezet, onder andere als onderdeel van bewustwordingscampagnes 
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(Bensen et al., 1999; Roubidoux, 2005; Brown et al., 1997) en als trainingsinstrument 

(Issenberg et al., 1999; Ziv et al., 2003). In verschillende andere sectoren kunnen 

gelijkaardige bijdragen gevonden worden, bijvoorbeeld in de management- (Keys & Wolfe, 

1990; Angehrn & Nabeth, 1997; Töyli, Hansén & Smeds, 2006), de luchtvaart- (Sherali et al., 

1992; Salas, Bowers & Rhodenizer, 1998) en de militaire sector (Bell & Waag, 1998; Moffat, 

2000). 

Het wetenschappelijk onderzoek naar videogames en de educatieve mogelijkheden 

ervan kennen de laatste vijf jaar een sterke groei, niet in het minst door het enorme succes 

van videogames bij de consument. Videogames worden niet langer gespeeld door 

wereldvreemde types op een donker zolderkamertje, videogames maken tegenwoordig deel 

uit van het dagelijks leven van bijna álle kinderen en jongeren (Levine, 2008, 5 maart). In 

2006 telt Egenfeldt-Nielsen dan ook al meer dan driehonderd artikels die ingaan op het 

verband tussen videogames en leren (2006a). Niet alle artikels staan echter voor eenzelfde 

wijze van implementatie van videogames in het leerproces. Men kan ruwweg drie 

paradigma’s ontwaren in het denken over de relatie tussen games en educatie: edutainment, 

videogamedesign en commerciële videogames (Bourgonjon, et al. in De Pauw et al., in press). 

 

 

4.2 Drie perspectieven op de relatie tussen videogames en educatie 

4.2.1 Edutainment 

a. Eerste generatie 
 

Het basisidee achter het zogenaamde “edutainment” is eenvoudig. Kinderen en jongeren leren 

ook via spelen. Waarom zouden educatie en entertainment – dus edutainment – dan niet 

kunnen worden gecombineerd? Het resultaat is een zeker aanbod van “educatieve 

videogames”. Vanobbergen (2003) verwijst naar auteurs als Seiter (1993), en Buckingham en 

Scanlon (2001) om dit fenomeen waarbij entertainment en leren gecombineerd worden, te 

duiden. Zij tonen aan dat marketeers op basis van een sterk doorgedreven marktsegmentatie – 

met daarbinnen ook aandacht voor kinderen en jongeren als actieve consumenten – ouders en 

kinderen op een verschillende manier aanspreken om hun multimediaproducten te verkopen. 

Jongeren worden gelokt met het entertainmentaspect, “terwijl voor ouders entertainment 

beschouwd wordt als de suiker die de bittere pil van het leren kan verzachten” (Vanobbergen, 



  Een retorische analyse 24

2003, p. 47). Uit onderzoek blijkt echter dat deze de belofte van “rijk aan schoolse kennis en 

toch leuk” niet altijd waarmaken. Niet alleen blijken deze edutainment videogames veel 

minder fun, kinderen en jongeren blijken er ook verrassend weinig van op te steken 

(Kirriemuir, 2002, 6.2 Consoles, PCs and education, ¶ 3). “Frankly, most existing 

edutainment products combine the entertainment value of a bad lecture with the educational 

value of a bad game” (Jenkins & Squire, 2003, p. 8). 

Het spel MATH BLASTER: MASTER THE BASICS (2006) is een voorbeeld van 

zo’n edutainment titel. In het spel worden rekensommen op de speler afgevuurd. Door snel en 

accuraat te antwoorden kan de speler zich doorheen de spelwereld bewegen. De auteurs van 

het spel claimen dat de spelers ervan wiskundige kennis opdoen. Dit blijkt echter complexer 

dan de slogan laat vermoeden. Een grondige analyse van het spel door Becker (2007a) toont 

aan dat het spel helemaal niet zo leerrijk is als de makers claimen. Becker vergelijkt MATH 

BLASTER: MASTER THE BASICS (2006) met het commerciële spel NEW SUPER 

MARIO BROS (2006). Ze komt tot de conclusie dat MATH BLASTER: MASTER THE 

BASICS (2006) niet alleen op vlak van spelplezier, maar zelfs op het niveau van leren en 

instructie zijn meerdere moet erkennen in de commerciële titel NEW SUPER MARIO BROS 

(2006). Toch wil ik een en ander nuanceren. Dat MATH BLASTER: MASTER THE BASICS 

(2006) niet aanzet tot het leren van nieuwe wiskundige kennis, kan ik geloven. Daarom moet 

het spel echter nog niet worden afgeschreven. Het spel lijkt immers geslaagd als een 

veredelde, behavioristisch geïnspireerde drill-and-practice oefening. En ondanks de – voor 

sommigen – negatieve bijklank is daar op zich niets mis mee. Sommetjes moeten nu eenmaal 

worden ingeoefend, wil men bepaalde wiskundige strategieën automatiseren (Van de Walle, 

2007). Maar voor men over kan gaan tot automatisering, moeten de onderliggende begrippen 

en concepten eerst goed worden uitgelegd of onderzocht (Marzano, Pickering and Pollock, 

2001). Dit element ontbreekt in MATH BLASTER: MASTER THE BASICS (2006). 

Hierdoor ben ik geneigd te stellen dat MATH BLASTER: MASTER THE BASICS (2006) er 

niet in slaagt om kinderen wiskundige kennis aan te leren, maar wel potentieel heeft als 

oefeninstrument. 

Een duidelijker voorbeeld van het falen van een edutainment titel is het Darfur is 

Dying-project van MTV. Het gelijknamige spel (2006) is gratis te downloaden. In dit spel 

kruipt de speler in de huid van een inwoner van Darfur die water moet halen voor zijn 

kampgenoten. Aan de oppervlakte lijkt dit spel misschien geschikt om spelers iets bij te leren 

over de extreme droogte in Darfur, over het gevaar van de gewapende rebellen, etc. Een niet 

eens grondige analyse van het spel door Copier toont echter aan dat de representatieve laag 
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van het spel, het “verhaal” over Darfur, niets te maken heeft met het onderliggende 

spelelement, waarbij de speler voornamelijk getoetst wordt op behendigheid (2008a). Deze 

incongruentie tussen representatie en spelelement zet Copier (2008a) ertoe aan het spel een 

“educatieve onvoldoende” te geven. 

 

 

b. Tweede generatie 
 

Naar aanleiding van het falen van de edutainmentsector om haar beloftes waar te maken, 

ontstaan er stilaan initiatieven die vanuit een grondige educatieve kennis én ervaring met 

gamedesign vertrekken – ook al worden er nog steeds videogames zoals het hierboven 

aangehaalde DARFUR IS DYING (2006) uitgebracht. In de literatuur wordt naar dit soort 

games verwezen met de term “research-based educational video games” (Egenfeldt-Nielsen, 

2006a, p. 187) of kortweg “serious games”. De naam serious games is uiteraard een 

retorische keuze. Met de term gaat het Woodrow Wilson Center for International Scholars 

radicaal in tegen het idee dat videogames alleen maar plezierig zijn én onderstrepen ze de 

beroepsernst die aan de dag wordt gelegd bij de ontwikkeling van educatieve games. 

In het kader van het MIT-Microsoft Games to Teach Project (2001-2003) werden een 

aantal van dit soort “tweede generatie educatieve games” ontwikkeld. Het uitgangspunt was 

niet zozeer een drill-and-kill, maar veeleer een cognitivistisch en constructivistisch 

perspectief. Eén voorbeeld van een binnen het project ontwikkeld prototype voor een spel is 

REVOLUTION (2004). In dit spel reist de speler terug in het verleden om aan den lijve te 

ondervinden hoe bepaalde politieke systemen invloed hebben op het dagelijks leven van de 

gewone man of vrouw in de straat. Een ander voorbeeld is het spel SUPERCHARGED! 

(2002) waarin gamers op een intuïtieve manier over fysica leren nadenken. Een empirische 

studie bij negentig kinderen uit de 8th grade van een Amerikaanse school wijst alvast op 

positieve resultaten. Kinderen die via SUPERCHARGED! (2002) over electromagnetisme 

leerden, scoorden op een post-test significant beter dan hun leeftijdsgenoten die via een 

geleide “discovery learning” methode aan de slag gingen (Squire et al., 2004). 

Ketelhut et al. rapporteren onderzoeksresultaten over het gebruik van het spel RIVER 

CITY (2004-2007) – een Multi User Virtual Environment (MUVE) – eveneens een 

videogame waarin de speler wordt meegenomen naar het verleden. Uit hun onderzoek blijkt 

dat spelers in het spel geen feitenkennis, maar wel een aantal inzichten opdoen. Belangrijke 
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beïnvloedende factor in de resultaten is het doel waarvoor het videogame in de klas wordt 

ingezet. Ook de wijze waarop men de vergaarde kennis of inzichten toetst heeft invloed op de 

gemeten “effect sizes” (Ketelhut et al., 2005). 

Tot nu toe ontbreekt het in de wetenschappelijke literatuur echter nog aan empirische 

validering voor de bewering dat de nieuwe generatie educatieve games effectieve 

leerresultaten kunnen bewerkstelligen. Daarenboven pleit ik voor voorzichtigheid en 

terughoudendheid bij het lezen van de positieve bevindingen van een aantal critici. Deze 

blijken immers in een aantal gevallen ook auteur te zijn. Voorlopig kan deze onderzoekspiste 

dan ook hoogstens als “beloftevol” worden omschreven. 

 

 

4.1.2 Games ontwerpen 
 

Een tweede groep auteurs in de literatuur over de relatie tussen videogames en educatie 

neemt een ontwikkelingsperspectief in4. Het uitgangspunt is dat kinderen en jongeren erg 

waardevolle zaken kunnen leren door zelf videogames te ontwerpen. In de literatuur spreekt 

men over game design. Salen en Zimmerman definiëren design als “the process by which a 

designer creates a context to be encountered by a participant, from which meaning emerges” 

(2004, p. 41). Bij het ontwerpen van een videogame zou men dus niet alleen geconfronteerd 

worden met de structurele elementen van een game (bijvoorbeeld programmeertaal), maar 

ook met inhoud en betekenis en dus onvermijdelijk ook met een aantal culturele concepten. 

Volgens Jonassen zijn diegenen die het meest leren van instructional design processen dan 

ook niet de eindgebruikers, maar de ontwerpers en ontwikkelaars zelf (Jonassen in Rieber, 

1996, p. 10). Door jongeren de rol van ontwerper te laten opnemen, zouden ze dan ook 

maximaal profiteren van dat educatieve potentieel. 

Becker (2007b) gaf een cursus digital game based learning aan leerkrachten in 

opleiding. Een van de opdrachten waaruit de studenten mochten kiezen, was het zélf 

ontwerpen van een videogame. Een opmerkelijk resultaat was de verdienstelijke poging van 

een student met weinig technologische bagage om een spel uit te denken waarbij 

organisatorische vaardigheden, strategisch denken en basiswiskunde worden aangesproken. 

Becker wijst erop dat het ontwerpen van een spel niet hetzelfde is als het maken van een spel. 

Daarvoor zijn totaal andere vaardigheden nodig, zoals programmeren. Speciaal voor het 

onderwijs werden daarom een aantal tools – hulpprogramma’s – ontwikkeld zodat ook 
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leerlingen zonder informaticakennis videogames kunnen maken. Men kan zich hier echter 

vragen bij stellen. Leren leerlingen hier echt een videogame maken, of leren ze werken met 

de hulpprogramma’s (Becker, 2007b, p. 485-486)? 

In een studie van Gouglas et al. (2006) bespreekt men een cursus Multimedia in the 

Humanities. Als opdracht bij dit vak dienden studenten een verhaal te creëren in een 

aangepaste versie van het spel NEVERWINTER NIGHTS (2002). Dat de studenten niet 

vertrouwd waren met een dergelijke opdracht, bleek geen probleem. Gouglas et al. (2006) 

stellen dat alle studenten belangrijke inzichten opdeden over het concept narrativiteit en de 

plaats ervan in nieuwe media. Misschien nog belangrijker is echter dat alle studenten na de 

oefening een erg uitgesproken mening bleken te hebben over het thema. De auteurs komen 

dan ook tot de conclusie dat ontwerpopdrachten een bruikbare tool kunnen zijn in het kader 

van een cursus in multimedia (Gouglas et al., 2006, Conclusion, ¶ 1). 

Ik stel me echter vragen bij de haalbaarheid van dit soort projecten – waarbij games 

speciaal voor het onderwijs worden ontworpen – op dit ogenblik. Op de eerste plaats is er het 

probleem van de kostprijs. Om nieuwe videogames te kunnen ontwerpen en spelen heeft men 

al snel een krachtige computer nodig. Videogames drijven computers immers tot het uiterste: 

“One could make the case that games have been to the PC what NASA was to the mainframe 

– the thing that pushes forward innovation and experimentation” (Jenkins, 2005, ¶ 4). Ik durf 

te betwijfelen dat de middelen die het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming uittrekt 

voor het ICT-infrastructuurprogramma (2007, 23 november) voldoende zijn om dit soort 

computers te kunnen aankopen. Daarnaast lijkt ook de opleidingsbereidheid en -kost – op 

vlak van middelen, tijd en inspanning – voorlopig een factor die de inzet van gamedesign in 

het onderwijs negatief beïnvloedt (Tüzün, 2007; Bourgonjon et al. in De Pauw et al., in 

press). 

 

 

4.1.3 Leren van en in commerciële videogames 
 

Het gros van de onderwijskundige literatuur over het verband tussen videogames en educatie 

richt zich echter op de zogenaamde “commercially off-the-shelf” (COTS) games, de 

videogames die iedereen in de winkel kan kopen. Deze aandacht is logisch, aangezien het 

ontwerpen van goede educatieve games – zowel vanuit de industrie als in het onderwijs – 

geen sinecure is (Egenfeldt-Nielsen, 2006b). Volgens Gee is het zelfs niet nodig om games te 
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ontwerpen met kinderen en jongeren, want door videogames te spelen leren ze sowieso al 

over de onderliggende code en procedures van videogames. Gamers spelen immers in grote 

mate tegen de software van het spel. Op het internet kan men voor quasi elk spel een strategy 

guide downloaden. Deze gidsen vol speeltips worden opgesteld door gamers, die via een 

proces van trial-and-error de code van het spel achterhaald hebben. Zonder zelf een game te 

hebben ontworpen, hebben deze spelers inzicht gekregen in een aantal belangrijke 

procedurele regels (Gee, 2003; Gee, 2007). Ervaren COMMAND AND CONQUER 3: 

TIBERIUM WARS (2007) spelers weten bijvoorbeeld perfect hoe ze een aanval van een 

vijandig leger kunnen afslaan, door eenheden met de juiste eigenschappen in te zetten in de 

verdediging. Ze kennen de wiskundige, geïnformatiseerde regels die aan de basis liggen van 

het spel. 

Delwiche (2006) neemt de proef op de som en test het populaire massively 

multiplayer online game (MMOG) EVERQUEST (1999) als een instructiemiddel om 

studenten onderzoeksmethodes aan te leren. Hij geeft toe dat zijn manier van 

dataverzameling (zelfrapportage) misschien wat ongebruikelijk is, maar besluit desondanks 

dat de studenten een aantal belangrijke onderzoeksvaardigheden hebben opgedaan én dat ze 

erover kunnen reflecteren. Squire gaat nog verder. In zijn doctoraatsstudie (2004) gebruikt hij 

het commerciële spel CIVILIZATION III (2001) als een tool om drie klassen met leerlingen 

uit lagere sociaaleconomische groepen iets over geschiedenis te leren. Ondanks het 

verrassende oorspronkelijke verzet van de studenten tegen het gebruik van videogames op 

school, blijken de studenten na afloop een aantal belangrijke inzichten en concepten rijker. Zo 

werd de link tussen gebrek aan grondstoffen en expansiepolitiek al spelend duidelijk. Al is 

volgens Squire tussenkomst van een leerkracht nodig om het verband te zien met de huidige 

oorlogspolitiek van de regering Bush in Irak. Door de combinatie van CIVILIZATION III 

(2001) en de hulp van de leerkracht leerden studenten dat geschiedenis het product is van 

dynamische, met elkaar verweven krachten (Jenkins & Squire, 2003). 

Twee grote zaken vallen op in de studie van commerciële videogames vanuit een 

onderwijskundig perspectief. Ten eerste lijken videogames ons iets te kunnen leren over 

leren. Dit is de vaststelling waarover Gee rapporteerde in 2003. Videogames blijken echte 

“teaching toys” en “-tools”, het zijn interessante leeromgevingen. Ten tweede kan men zich 

de vraag stellen: als videogames aanzetten tot leren, wat leren kinderen en jongeren dan 

tijdens het spelen? Deze vraag werd in de literatuur tot nu toe schromelijk onderbelicht. Een 

aantal auteurs gaan deze discussie zelfs stelselmatig uit de weg (Gee, 2003; Gee, 2007; 

Johnson, 2005).  
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Ik zie hiervoor twee redenen. Enerzijds is er de onduidelijkheid rond de link met het 

schoolse curriculum. Videogames zetten de wijze waarop het onderwijs traditioneel 

georganiseerd wordt – met de klassieke indeling in vakgebieden – op zijn kop. Toch denk ik 

dat er in de eindtermen voldoende aanzetten worden gegeven om kritisch leren lezen en 

reflecteren een plaats te geven in het onderwijs. Anderzijds is er de angst van wetenschappers 

om verzeild te raken in het debat over de negatieve effecten van videogames op kinderen en 

jongeren. Squire stelt: “A fundamental tension facing game studies is that if games do not 

promote or ‘teach’ violence, then how can researchers claim that they might have a lasting 

impact on students’ cognitive development?” (Squire, 2002). Ik vind het intellectueel 

oneerlijk om hier niet op in te gaan. Daarom zal ik eerst toelichten hoe videogames volgens 

wetenschappers aanzetten tot leren om nadien een overzicht te schetsen van de beschikbare 

literatuur over de vermeende negatieve effecten van gewelddadige videogames op kinderen 

en jongeren. De inhoud van videogames komt aan bod in het analysedeel van deze scriptie, 

aangezien ik daarin een methode toets waarmee het mogelijk is om te reflecteren over de 

effecten én over de inhoud van videogames. 

 

 

4.2 Videogames als “teaching tools” 
 

Videogames blijken echte teaching tools of thinker toys. Volgens sommigen hebben ze zelfs 

een heleboel voordelen op het traditionele onderwijs. Het EPN-Platform voor de 

informatiesamenleving (Nederland, 2003) signaleert vooral motivatie, één-op-één interactie, 

interactiviteit, coaching, geschiktheid voor verschillende soorten kennisoverdracht, natuurlijk 

leren, tijd- en kostenbesparing. Het BECTA, het centrum dat de Britse overheid adviseert op 

vlak van informatietechnologie, voegt daar een aantal andere eigenschappen aan toe: 

samenwerking stimuleren, burgerschap bespreekbaar stellen, werken aan zelfvertrouwen, etc. 

(Dawes & Dumbleton, 2002). Copier (2004) vermeldt verder nog: virtualiteit, connectiviteit 

en multimedialiteit. 

Volgens een aantal onderzoekers leiden deze eigenschappen zelfs rechtstreeks tot 

betere schoolresultaten. Din en Caleo (2000) rapporteren betere resultaten op vlak van 

spelling en het ontcijferen van woorden. Andere auteurs melden invloed op vlak van 

strategisch denken en plannen, communicatie, toepassen van getallen, 

onderhandelingsvaardigheden, het maken van beslissingen en wiskunde (McFarlane, 
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Sparrowhawk & Heald, 2002) en op vlak van wiskunde, leesbegrip en spelling (Rosas et al., 

2003). Daarenboven zou het spelen van videogames op school ook de band tussen leerling en 

school verstevigen (Durkin & Barber, 2002). Toch is bijkomend onderzoek nodig, wil men de 

hype van de realiteit scheiden (Van Eck, 2006, p. 18). Daarom bekijk ik eerst kort de 

verschillende theorieën die auteurs aandragen om het succes van videogames in de educatieve 

sfeer te verklaren. 

 

 

4.2.1 James Paul Gee - What video games have to teach us about learning and literacy 
 

Ik beschreef in het vorige hoofdstuk hoe Gee gefascineerd raakte door videogames. Hij speelt 

videogames als vader, als gamer en als wetenschapper. Zijn studie is daardoor haast 

antropologisch: hij onderzoekt videogames door ze zelf te spelen en deel te nemen aan de 

videogamecultuur. Tijdens het spelen ontdekt hij dat videogames succesvol 36 leerprincipes 

integreren. Deze leerprincipes zijn niet nieuw. Wetenschappers met een achtergrond in 

cognitieve wetenschappen en New Literacy Studies wijzen al langer op het belang van deze 

leerprincipes. Gee toont echter aan dat daar waar het onderwijs het al jaren moeilijk heeft met 

de implementatie van de principes, ontwerpers van videogames dit automatisch doen. In wat 

volgt selecteer ik vijf principes – semiotic principle, multiple routes principle, multimodel 

principle, explicit information just-in-time and on-demand principle en affinity groups 

principle – om ze te illustreren aan de hand van drie videogames – SIMCITY (1989), 

BIOSHOCK (2007) en COMMAND AND CONQUER 3: TIBERIUM WARS (2007). Ik 

koos specifiek voor deze drie games om twee redenen. Ten eerste kies ik voor SIMCITY 

(1989) omdat het binnen de wetenschap één van de meest beschreven videogames is en deze 

scriptie onvolledig zou zijn zonder een eervolle vermelding. Ten tweede kies ik voor 

BIOSHOCK (2007) en COMMAND AND CONQUER 3: TIBERIUM WARS (2007) omdat 

ik ze later ook zal gebruiken om het analysemodel dat ik suggereer voor de reflectie op 

videogames te toetsen aan de praktijk. 

 

 

a. Semiotic Principle 
 

Een voorbeeld van een leerprincipe dat Gee ontdekt in videogames is het “Semiotic 
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Principle” (Gee, 2003, p. 49). Gamers kruipen in de huid van een virtueel karakter (avatar). 

Ze beseffen dat ze een rol spelen, dat ze een radertje zijn in het verhaal. Ze begrijpen beter 

dan wie dan ook dat men zich in elke nieuwe situatie, in elk nieuw spel, aan de regels moet 

houden. Elk nieuw semiotisch domein heeft een eigen taal, codes en conventies, etc. Tijdens 

het spelen wordt de speler ingeleid in het semiotisch domein (Gee, 2003). Dit houdt de 

belofte in dat videogamers geletterd kunnen worden in een specifiek domein door het spelen 

van videogames. Bijvoorbeeld in het domein van stadsplanning door het spelen van 

SIMCITY (1989). 

 

 

b. Multiple Routes Principle 
 

In het spel BIOSHOCK (2007) staan op verschillende plaatsen automaten. Deze verdelen 

verbandkisten, munitie, drank, etc. De speler kan op verschillende manieren aan de producten 

geraken. Hij/zij kan betalen met geld dat hij onderweg vindt maar kan er echter ook voor 

opteren om de automaten te “hacken”. Hiervoor moet de speler een soort minigame spelen. 

Na een geslaagde hack verdeelt de automaat de producten aan een veel gunstiger tarief. De 

speler kan er echter ook voor kiezen géén producten uit de automaten te halen. Hij/zij kan 

dan producten afnemen van vijanden, die op hun beurt op verschillende manieren 

uitgeschakeld kunnen worden. Zo kan de speler erop schieten met vuurwapens, maar hij/zij 

kan ook magische krachten gebruiken. Hij/zij kan bijvoorbeeld één tegenstander zo kwaad 

maken, dat die als een gek in het rond begint te schieten, waardoor ook andere tegenstanders 

geveld worden. Gee verwijst naar deze alineariteit met het “Multiple Routes Principle” (Gee, 

2003, p. 108). Er is niet één oplossing voor een probleem. De speler kiest voor de oplossing 

die het best bij de eigen speelstijl en vaardigheden past. 

 

 

c. Multimodel Principle 
 

Een ander leerprincipe is dat informatie op verschillende manieren wordt aangeboden in 

videogames. Gee noemt dit het “Multimodel Principle” (Gee, 2003, p. 111). In BIOSHOCK 

(2007) bijvoorbeeld, wordt het verhaal niet alleen verteld met filmpjes. De speler kan ook 

dagboeken lezen, tegenstanders afluisteren, foto’s interpreteren, etc. Bij de analyse van 
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BIOSHOCK (2007) in het derde deel van deze scriptie ga ik hier dieper op in. 

 

 

d. Explicit Information Just-in-Time and On-Demand Principle 
 

Volgens Gee zijn videogames meester in het aanbieden van informatie op het moment dat de 

gamer het nodig heeft. Hij gebruikt de terminologie: “Just-in-Time” en “On-Demand” (Gee, 

2003, p. 138). In COMMAND AND CONQUER 3: TIBERIUM WARS (2007) wordt 

informatie overgedragen op verschillende manieren (zie ook Multimodel Principle). Via 

tussenfilmpjes, korte tekstjes, etc. wordt de speler als commandant ingelijfd in de oorlog 

tussen GDI en NOD. Voor elke missie krijgt de speler instructies. Dit wordt echter tot het 

minimum beperkt. Eens op het slagveld wordt de speler nog gerichter gecoacht. Wanneer een 

incident zich voordoet, verschijnt in de hoek van het scherm een coach die extra uitleg geeft. 

Elementen die in deze uitleg aan bod komen lichten op, de camera verplaatst zich, etc. 

Gamers krijgen op deze manier hulp wanneer ze het echt nodig hebben en hun aandacht 

maximaal op de taak kunnen focussen. 

 

 

e. Affinity Groups Principle 
 

Gamers verenigen zich op het internet, in magazines, etc. Ze wisselen tips uit, praten na over 

de spelervaring, maken samen plezier, etc. In het jargon spreekt men over communities. Gee 

spreekt echter liever over “Affinity Groups” (Gee, 2003, p. 197). De groepen die zich vormen 

rond games zijn immers erg los, enkel gebaseerd op een tijdelijke, gemeenschappelijke 

interesse. In zo’n Affinity Groups wordt er erg veel geleerd. Onderwijskundigen spreken van 

peer- and cross-aged tutoring (Van Keer, 2004). Rond COMMAND AND CONQUER 3: 

TIBERIUM WARS (2007) bestaan er ook Affinity Groups. Dit lijkt ook vanuit 

marketingoverwegingen een belangrijk aandachtspunt. Op het officiële forum van het spel is 

er zelfs een door de makers betaalde “community manager” aan het werk om deze Affinity 

Group tegemoet te komen. Hij organiseert activiteiten in de virtuele én de echte wereld voor 

de leden. Zo hoopt Electronic Arts, de verantwoordelijke uitgever, om de Affinity Group om 

te toveren in een trouwe community. Dit soort groepen bepaalt immers voor een groot stuk 

het succes van een videogame. 



  Een retorische analyse 33

 

 

4.2.2 Rieber - Seriously considering play 
 

Ondanks alle aandacht die het boek van Gee (2003) ontvangt, en de merkbaar exponentiële 

stijging van het aantal artikels over de educatieve mogelijkheden van videogames na de 

publicatie van zijn boek, is Gee’s visie eigenlijk niet nieuw. In een artikel uit 1996 ging 

Rieber, vanuit een achtergrond in Instructional Design, al dieper in op het nut van play voor 

het ontwerpen van leeromgevingen. 

Rieber ziet play volledig consistent met de constructivistische leertheorie. Eén 

voorbeeld van een artefact dat vanuit deze theorie werd ontwikkeld is een microwereld. In 

een microwereld studeren leerlingen dan niet langer óver een bepaald kennisdomein, maar 

handelen ze er echt in – opnieuw kan de link worden gelegd met de eerder beschreven visie 

op geletterdheid. Voor Rieber zijn er twee grote voorwaarden om over een microwereld te 

kunnen spreken: de leeromgeving moet een simplificatie van een domein zijn en ze moet 

passen bij de gebruiker. Pas wanneer een microwereld aanzet tot zelfregulerend leren is het 

echter educatief succesvol. Daartoe moeten drie voorwaarden vervuld zijn: (1) de taak moet 

intrinsiek motiverend zijn, de gebruiker moet (2) metacognitief actief zijn en (3) actief 

structureringsgedrag vertonen (Rieber, 1996). 

Twee theorieën onderbouwen zelfregulerend leren volgens Rieber (1996). Deze 

theorieën maken de link met videogames duidelijk. Ten eerste is er de leertheorie van Piaget 

(1952). Centraal in deze theorie staat het streven naar balans in onze cognitieve structuren. 

Precies bij dat streven doen we nieuwe kennis op. Het doel van microwerelden is dan om 

onze cognitieve structuren uit balans te halen. Ten tweede is er de flow theory van 

Csikszentmihalyi (1990). Twee antagonistische processen eigen aan de mens: differentiatie en 

integratie zorgen ervoor dat we via “flow” tot psychologische groei komen. Flow is dan de 

staat waarin mensen zich bevinden wanneer ze zo opgaan in een activiteit, dat niets anders er 

nog toe lijkt te doen. De ervaring is zo aangenaam dat mensen alles zouden doen opdat de 

ervaring niet zou stoppen. Een van de noodzakelijke ingrediënten om tot flow te komen is dat 

de taak aangenaam frustrerend is. Voor Rieber is het duidelijk dat simulaties en games de 

voorwaarden vervullen die nodig zijn om als een educatief succesvolle microwereld te 

functioneren. Kort samengevat brengen ze de gamer in een toestand van onbalans. Ze doen 

dit echter op een aangenaam frustrerende wijze zodat het leuk is, en zodat de speler opgaat in 



  Een retorische analyse 34

het spel (Rieber, 1996). 

 

 

4.2.3 Kurt Squire - Cultural framing of computer/video games 
 

Squire (2002) noemt drie theorieën die het educatief potentieel van videogames kunnen 

verklaren: (1) het educatief onderzoek naar het concept transfer, (2) de socio-learning theory, 

(3) de activity theory. 

Een van dé kernpunten blijft de discussie of spelers in videogames ook dingen leren 

die ze in het echte leven kunnen gebruiken. Zoals Squire (2002) aangeeft, is het maar de 

vraag of men door supersnel te leren denken in HALF LIFE (1998) of UNREAL 

TOURNAMENT (1999), ook supersnel leert denken in andere domeinen van het leven. Is er 

met andere woorden sprake van transfer? Het spelelement analyseren als een sociale praktijk 

zou hier soelaas kunnen brengen. 

Dit is volgens Squire (2002) precies waar de socio-learning theorie (of situated 

learning) op doelt. Deze theorie gaat ervan uit dat elke actie gesitueerd is in een 

socioculturele context (zie het hoofdstuk Geletterdheid). Squire verwijst naar twee van de 

meest bekende denkers op dit vlak: Lave en Wenger (1991). Zij gebruiken de term practice 

om te verwijzen naar een activiteit die beroep doet op vaardigheden, bronnen en tools, en 

gemedieerd wordt door persoonlijke en culturele doelen. Het is door deelname aan dit soort 

betekenisvolle praktijken dat mensen leren meedraaien in een bepaald semiotisch domein 

(Valcke, 2003, p. 166). Volgens Squire (2002) is het aan lesgevers om gameplay om te zetten 

in deelname aan zo’n sociale praktijk5.  

In de Activity theory, gebaseerd op het werk van Vygotsky, ziet Squire (2002) de 

mogelijkheid om te verklaren hoe een videogame medieert wat een speler begrijpt van 

bepaalde fenomenen, zonder de sociale en culturele context te negeren. Een aantal concepten: 

subject, tool, object, division of labor, community en rules interageren met elkaar en bepalen 

zo de ervaring van de speler. Deze theorie klinkt erg beloftevol, ware het niet dat ze, in 

tegenstelling tot wat Squire beweert, misschien niet zo eenvoudig is om toe te passen. Het 

instrument dat in het methodologisch deel van deze scriptie wordt voorgesteld, vertoont 

sterke gelijkenissen met de Activity theory, maar is gebruiksvriendelijker en eenvoudiger aan 

te leren... 
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4.2.4 Leren van videogames 
 

Videogames lijken op verschillende manieren te kunnen bijdragen tot de educatieve 

theorievorming. Wat opvalt in de discussie is dat videogames erg instrumenteel worden 

benaderd. Men ziet in videogames een tool om een aantal vaardigheden (probleemoplossend 

denken, etc.) aan te leren. Extra onderzoek is echter nodig, want zolang verder empirisch 

bewijs uitblijft zal de theoretische lofzang over videogames steeds aan propaganda doen 

denken (Tüzün, 2007). Dat geldt echter ook voor de aanval op videogames. 

Toch lijkt een discussie over het educatief potentieel van videogames onvolledig 

zolang men de vraag naar effecten uit de weg blijft gaan. In wat volgt schets ik een beeld van 

het wetenschappelijk denken over de negatieve effecten van videogames op het gedrag van 

kinderen en jongeren, met een specifieke focus op geweld. 

 

 

4.3 Geweld in en door videogames 

4.3.1 Inleiding 
 

Uit Gee (2003), Rieber (1996) en Squire (2002) blijkt dat videogames kunnen worden 

bestudeerd als teaching tools. Als games aanzetten tot leren, dan impliceert dit echter dat men 

zowel positieve als negatieve inhouden en attitudes kan leren van videogames. In de 

populaire media komen vooral de negatieve inhouden en attitudes aan bod. Games worden 

aangewezen als de verantwoordelijke voor agressief gedrag (zie infra) en als 

medeverantwoordelijke voor gezondheidsproblemen (Stettler, Singer & Suter, 2004; 

Kautiainen et al., 2005). Kinderen en jongeren zouden gewelddadig en lui worden van 

spelletjes. In de wetenschappelijke literatuur is men het er echter nog niet over eens of dit 

allemaal wel klopt, men is nog niet zeker of videogames negatieve effecten veroorzaken of 

faciliteren en hoe ze dat eventueel zouden doen. Het wetenschappelijk onderzoek is dan ook 

“bijzonder moeilijk te interpreteren” (Vanobbergen, 2003, p. 70). Om zicht te krijgen op de 

wetenschappelijke discussie, geef ik een overzicht van een aantal van de meest geciteerde en 

invloedrijke artikels over het thema geweld. Twee groepen auteurs kunnen worden 

onderscheiden. Browne en Hamilton-Giachritsis spreken over “media pessimists” en “media 
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sceptics” (2005, p. 702). De media pessimists geloven dat videogames inderdaad aanzetten 

tot agressief gedrag. De media sceptics plaatsen vraagtekens bij het onderzoek waarop dat 

geloof van de media pessimists is gebaseerd. 

 

 

4.3.2 Media Pessimists 
 

De meeste media pessimists zijn afkomstig uit de media-, de ontwikkelingspsychologie en de 

medische sector. Zij kennen een traditie van laboratoriumexperimenten, correlationeel 

onderzoek en meta-analyses (Valkenburg, 2002; Vanobbergen, 2003). Onderzoek naar 

vermeende negatieve effecten van videogames past dan ook in het ruimere plaatje van 

onderzoek naar effecten van geweld in diverse media. De overzichtstudie van Villani (2001) 

bijvoorbeeld, beperkt zich niet tot videogames, maar bespreekt ook andere media. Het 

onderzoek wijst op negatieve gevolgen van onder andere televisie kijken. Wat betreft 

videogames vindt de auteur echter onvoldoende artikels die het verband tussen videogames 

en agressief gedrag aantonen. Ondanks een gebrek aan bewijs waarschuwt Villani voor 

eventuele negatieve effecten.  

Colwell en Payne (2000) vonden wel negatieve effecten in een studie bij 204 kinderen 

uit Londen. Voor jongens blijkt hierin vooral de frequentie van het spelen een belangrijke 

factor, voor meisjes de duur van het spelen. Videogames spelen zou ook leiden tot een relatief 

lager zelfvertrouwen bij jongens. Het zou echter niet negatief correleren met sociale isolatie. 

Uit het onderzoek van Uhlmann en Swanson (2004) bij 121 studenten blijkt dan weer dat 

spelers van het agressieve spel Doom een agressiever automatisch zelfbeeld hebben (gemeten 

met de Implicit Association Test)6 dan spelers van het spel Mahjongg. Daarnaast zouden 

kinderen en jongeren ook ongevoelig worden voor geweld en agressie. Funk et al. verwijzen 

hiernaar met de term “desensitization” (2004, p. 24). De gerapporteerde negatieve effecten 

van videogames zijn echter statistisch erg klein. Slater et al. (2003) erkennen dit, maar vinden 

dat deze desondanks niet kunnen worden verwaarloosd. Jongeren met een aanleg voor 

agressief gedrag kiezen immers ook voor gewelddadige videogames en worden daardoor 

positief bekrachtigd in hun predisposities. Vervreemding van prosociale instituties zoals 

familie en school zou hierin een rol spelen (Slater, 2003). 

Anderson en Dill (2000) rapporteren een tweeledig onderzoek. Het eerste luik 

gebeurde via vragenlijsten bij studenten, het tweede luik via een laboratoriumexperiment 



  Een retorische analyse 37

waarna vragenlijsten werden afgenomen. In dit tweede luik werd nagegaan hoe snel gamers 

agressieve woorden van de computer kunnen aflezen en werd gemeten of respondenten een 

opponent – die ze niet konden zien – langer straffen met een geluidssignaal wanneer ze een 

gewelddadig videogame hebben gespeeld. Op deze laatste test vonden Anderson en Dill 

(2000) een verschil van 0,16 seconden. Deze en andere resultaten zouden aantonen dat 

videogames tot agressie leiden. De auteurs onderbouwen deze bevinding met de theorie van 

het “General Affective Agression Model” (GAAM).  

Het GAAM brengt een aantal eerdere theoretische inzichten7 samen (Anderson & 

Dill, 2000). Het gaat er vanuit dat langdurige blootstelling aan gewelddadige videogames 

invloed heeft op de persoonlijkheid en situationele omstandigheden, die op hun beurt 

aanleiding kunnen geven tot agressief gedrag. Anderson en een aantal andere auteurs vinden 

nadien steeds meer empirische grond voor deze theorie. Onder andere in een meta-analyse 

waaruit blijkt dat zowel cognitie als gedrag aangetast worden (Anderson & Bushman, 2001), 

in een studie waarbij respondenten na het spelen van een gewelddadig spel een verhaaltje 

moeten afmaken (Anderson & Bushman, 2002), in een laboratoriumexperiment waarbij 

opnieuw gevraagd wordt om tegenstanders te straffen met een geluidssignaal (Bartholow & 

Anderson, 2002) en in een survey bij 607 middelbare school leerlingen (Gentile et al., 2004). 

De gevonden effecten verschillen echter naar gelang de leeftijd van de respondenten. Kirsch 

(2003) vond een verschil in impact van videogames tijdens de verschillende 

ontwikkelingsfasen in de adolescentie. Zo zouden de effecten van gewelddadige videogames 

de grootste impact hebben tijdens de vroege adolescentie. De meta-analyse van Bushman en 

Huesmann (2006) toont dan weer aan dat het effect van videogames op agressief gedrag 

groter is op korte termijn voor adolescenten. Op lange termijn vormen videogames vooral 

voor kinderen een bedreiging.  

In 2004 stelt Anderson dat de gevonden effecten in realiteit waarschijnlijk nog groter 

zijn, aangezien methodologisch sterkere studies grotere effecten vinden. Anderson 

concludeert dan ook dat zowel de causaliteit als de veralgemeenbaarheid van de effecten naar 

het “echte leven” ondertussen voldoende bewezen is. Deze stelling is niet nieuw. In 2000 

schreef Grossman al:  

 

“When I presented a paper to the American Psychologists Association (APA) annual 

convention in May (Grossman, 2000), the statement was made that: ‘The data is 

irrefutable. We have reached the point where we need to treat those who try to deny it, 

like we would treat Holocaust deniers.’“ (Grossman, 2000, p. 12).  
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De woordkeuze van Grossman is echter harder dan het geleverde empirisch bewijs, dat blijkt 

uit de kritiek van de groep van de media sceptics. 

 

 

4.3.3 Media Sceptics 
 

Na al deze negatieve berichtgeving is het verbazingwekkend dat videogames nog steeds niet 

gecensureerd – laat staan niet verboden – worden. Daarvoor kunnen een aantal redenen 

worden genoemd. Ten eerste vinden andere wetenschappers tegenovergestelde resultaten, 

zowel wat betreft data als verklarende theorieën8. Ten tweede blijken de bovenstaande 

effectenstudies vaak methodologisch zwak uitgevoerd. Het is dit laatste punt van kritiek dat 

het meeste weerklank krijgt. Ik zal hier dan ook dieper op in gaan.  

In de experimentele studies waarbij twee groepen – die elk een ander spel hebben 

gespeeld – met elkaar worden vergeleken vertoont het onderzoeksopzet vaak fouten. 

Freedman (2001) wijst erop dat de videogames die in deze studies gebruikt worden vaak op 

meer dan alleen de factor geweld verschillen. De gemeten effecten kunnen dan ook net zo 

goed verklaard worden door andere variabelen, bijvoorbeeld door opwinding. Daarnaast is 

Freedman kritisch voor de manier waarop agressie gemeten wordt. Hij wijst erop dat het 

hebben van agressieve gedachten niet hetzelfde is als het vertonen van agressief gedrag. Ook 

fysieke opwinding mag volgens Freedman (2001) niet gelijk worden gesteld aan agressie. 

Verder lijkt het volgens velen ook erg onwaarschijnlijk dat het verschil van 0,16 seconden – 

dat Anderson en Dill (2000) vonden in de duurtijd van de straf die jongeren na het spelen van 

een gewelddadig spel toekenden aan een niet-zichtbare tegenstander – erop wijst dat gaming 

leidt tot agressie (Squire, 2002; Gee, 2007). Een derde punt van kritiek handelt over de 

positie van de onderzoeker. Egenfeldt-Nielsen en Smith (2004) volgen Freedman (2001) 

wanneer deze zijn wantrouwen uitspreekt over de positie van de proefleider. Volgens 

Freedman (2001) is het goed mogelijk dat de proefleider invloed had op de 

onderzoeksresultaten. Aangezien het uitgangspunt van dit soort studies gebaseerd is op 

negatieve assumpties, is het niet ondenkbaar dat ze indirect een voorkeur hebben getoond 

voor een van de twee condities. 

Daarnaast wordt ook kritiek geformuleerd op het geïndividualiseerde karakter van de 

meeste effectstudies. In laboratoriumexperimenten wordt voorbijgegaan aan de (sociale) 
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context waarin videogames worden gespeeld (Beavis, 1998b; Vanobbergen, 2003; Browne & 

Hamilton-Giachritsis, 2005; Gee, 2007). Ook aan verschillen tussen kinderen wordt geen 

aandacht geschonken. Men gaat nog te veel uit van het idee dat videogames passief 

ontvangen worden, door een “passief […] en gemakkelijk te beïnvloeden” publiek 

(Vanobbergen, 2003, p. 82), terwijl betekenis eigenlijk iets is wat – sociaal – geconstrueerd 

wordt (Beavis, 1998b; Vanobbergen, 2003; Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005; Gee, 

2007). Volgens Freedman (2001) zeggen deze experimentele studies dan ook niets over 

eventueel “echt” agressief gedrag na het spelen van videogames. Goldstein (2001), en 

Bensley en Van Eenwyk (2001) delen deze mening. 

Wat betreft de niet-experimentele studies, geeft Freedman toe dat de gevonden data er 

inderdaad op wijzen dat er een – klein – verband bestaat tussen de voorkeur van kinderen en 

jongeren voor videogames en het agressief gedrag dat ze vertonen. Hij wijst er echter op dat 

geen enkele studie tot nu toe heeft kunnen aantonen dat dit verband ook causaal is. Studies 

die anders beweren zouden een interpretatiefout maken (Freedman 2001; A Calm View, 2003; 

Malliet, 2007a). 

Wat betreft de meta-analyses waarschuwen Freedman (2001) en Goldstein (2001) er 

allebei voor dat dit soort overzichtstudies maar zo sterk is als de onderzoeken waarop ze zich 

baseren. De eerder geformuleerde kritiek kan dan ook worden doorgetrokken naar de meta-

analyses. Daarenboven baseren de vele meta-analyses zich op een erg klein aanbod van 

effectenstudies. Het risico bestaat dan ook dat meta-analyses een vertekend beeld geven, 

aangezien studies die geen significante effecten vinden waarschijnlijk niet gepubliceerd 

worden en dus ook niet kunnen worden meegenomen in de analyse (Bensley & Van Eenwyk, 

2001). 

Cumberbatch concludeert:  

 

“As Goldstein (1998) shows, the relationship that audiences enjoy with violence in 

entertainment is a rich and multi-layered one, which studies of video violence effects 

choose to completely ignore. To suggest that these studies are misleading would be too 

kind. Many appear simply deceitful. However, the absence of convincing research 

evidence that media violence causes harm does not mean that we should necessarily 

then celebrate it and encourage more. [...] But that is another story” (2004, p. 35). 
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4.3.4 A calm view of video violence 
 

Het wetenschappelijk tijdschrift Nature vat de huidige situatie goed samen. In “A calm view 

of video violence” noemt het de bezorgdheid over de negatieve effecten van videogames 

“reasonable” (2003, p. 355). Het voegt er echter aan toe dat het met de huidige stand van 

zaken eigenlijk niet wetenschappelijk verantwoord is om vergaande conclusies te trekken. Ze 

prijzen dan ook het initiatief van het Harvard Center on Media en Child Health om 

effectstudies te verzamelen en te standaardiseren. Zo zou men, los van de moral panic9 in de 

toekomst methodologieën, uitgangspunten en conclusies met elkaar kunnen vergelijken. 

Gezien de onenigheid over de vermeende negatieve effecten van videogames is het 

niet moeilijk te begrijpen dat het voorstel tot een meer restrictief ratingssysteem – al dan niet 

aangevuld met een pleidooi voor censuur (Thomspon & Haninger, 2001; Walsch & Gentile, 

2001; Smith, Lachlan & Tamborini 2003; Thomspon & Haninger, 2004) – niet overal op 

bijval kan rekenen. Het is immers de vraag of men kinderen en jongeren kan beschermen 

tegen geweld door hen ervan af te schermen. Ten eerste is geweld een integraal onderdeel van 

het leven. In 1959 stelde een aantal auteurs al dat een cultuur spellen gebruikt om op een niet 

bedreigende manier conflicten, die eigen zijn aan die cultuur, uit te oefenen (Roberts, Arth & 

Bush in Rieber, 1996, p. 12). Die analyse gaat echter ook op voor andere kunstvormen, ook 

een groot aantal boeken die vandaag tot het culturele erfgoed worden gerekend bevat erg 

gewelddadige fragmenten. Drie opties dringen zich op. Ofwel negeert men de 

“problematiek”, ofwel pleit men voor censuur, ofwel kiest men ervoor om kinderen en 

jongeren te leren omgaan met en reflecteren over het geweld. Een grote groep auteurs – en ik 

sluit me bij hen aan – gelooft dat het voor kinderen en jongeren altijd mogelijk zal blijven om 

videogames te spelen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Het lijkt dan ook naïef te 

geloven dat een vorm van censuur of verkoopsverbod kinderen en jongeren zal kunnen 

afschermen van gewelddadige games (Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005; Gee, 2007). 

Kinderen en jongeren afschermen van alles wat ongeschikt is, lijkt bijgevolg niet de 

aangewezen optie, net zo min als het negeren van het geweld in videogames een oplossing 

zou zijn. Ik pleit er dan ook voor dat dit soort videogames onder de aandacht komt, en dat 

kinderen en jongeren erover leren reflecteren. Ik besef dat ik me hierdoor blootstel aan de 

kritiek dat ik meestap in een discours dat kinderen – en jongeren – “nog niet in staat acht met 

de inhouden van populaire cultuur om te gaan” (Vanobbergen, 2003, p. 64). Ik aanvaard deze 

kritiek, al wil ik er graag aan toevoegen dat ik reflectie op (populaire) cultuur niet alleen een 

zaak van kinderen en jongeren beschouw. In een samenleving waarin media zo’n centrale rol 
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spelen dienen we ons allemaal te wapenen om de confrontatie met de symbolen die wij – en 

ons – scheppen aan te kunnen gaan.  

 

 

5 Naar een reflectieve benadering ten aanzien van videogames 
 

Het is volgens auteurs als Browne en Hamilton-Giachritsis (2005) en Gee (2007) belangrijk 

en dringend dat men binnen het denken over videogames afstapt van een censuurbenadering. 

Een pedagogisch-educatieve benadering waarin ouders en lesgevers, in een klimaat van 

warmte en begrip, hun kinderen kritisch leren omgaan met gewelddadige media, zonder 

daarbij het utopie van het geweldloze na te streven, lijkt eerder aangewezen (Godot, 2003; 

Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005; Gee, 2007). Wanneer videogames in de warmte van 

het gezin worden gespeeld, zou dat tot zelfs tot hechtere familiebanden kunnen leiden. Dat 

blijkt uit een studie waarbij families werden gevolgd in hun omgang met Atari-spelcomputers 

(Mitchell, 1985). Daarenboven zou het analyseren van videogames het spelplezier zelfs nog 

vergroten (Gee, 2007). Een goed ratingssysteem kan hierbij een tool zijn voor ouders, 

leerkrachten en lokale gemeenschappen, maar het (ontbreken ervan) mag geen excuus zijn 

om de kind- en jeugdcultuur in het algemeen, en meer specifiek videogames, niet te 

bestuderen. 

 Ik volg dan ook Beavis (2003) en Gee (2007) wanneer deze stellen dat we nieuwe 

media in het algemeen, en videogames in het bijzonder, dienen te leren “lezen”. Het lijkt me 

belangrijk om te reflecteren over de inhoud én op de specificiteit van het medium (Beavis, 

2003, p. 244-245). Niet alleen uit angst voor het gewelddadig en seksueel karakter van een 

aantal commerciële videogames, maar ook omdat videogames kunnen worden omschreven 

als een nieuwe kunstvorm (Jenkins, 2000; Gee, 2007). Daarenboven vormen videogames een 

belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Alleen daarom al lijkt 

aandacht vanuit een onderwijskundig perspectief noodzakelijk. Het lijkt me immers 

belangrijk dat kinderen en jongeren hun leefwereld en cultuur leren analyseren, dat ze leren 

reflecteren over de manier waarop ze met betekenissen omgaan. Want kinderen zijn uiteraard 

ook cultuurproductenten. 

Volgens Jenkins is er verder nood aan een geïnformeerd publiek en ernstige critici om 

ontwerpers van videogames te stimuleren om het medium op een hoger niveau te tillen. 

Zodat, net als dat met het medium film het geval was, videogames zich kunnen ontplooien tot 
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een kunstvorm die het banale en triviale overstijgt (Jenkins, 2000, p. 121). Meyrowitz wijst 

erop dat deze oproep steeds belangrijker wordt. Nu steeds meer jongeren opgroeien met een 

nieuw medium wordt de invloed ervan immers steeds groter, wat ten koste gaat van de 

zichtbaarheid (1998, p. 106). 

Met een oproep tot reflectie probeer ik ook tegemoet te komen aan twee mogelijke 

punten van kritiek op bovenstaand onderzoek over het educatieve potentieel van videogames 

enerzijds en het ontwikkelingspsychologisch gevaar ervan anderzijds.  

Ten eerste zou men auteurs als Rieber (1996) en Gee (2003) een vorm van 

technologisch optimisme kunnen verwijten. Bij de komst van elk nieuw medium – 

bijvoorbeeld radio en televisie – hebben er zich wel al onderwijskundigen enthousiast 

getoond over de educatieve potentie ervan. De praktijk heeft echter uitgewezen dat er op een 

doordachte, creatieve en reflectieve manier met deze media dient te worden omgesprongen, 

wenst men grote leereffecten en transfer te bekomen. Uit de studie van Squire (2002) blijkt 

dat de leerkracht hierin een cruciale rol speelt. 

Ten tweede wens ik een genuanceerd beeld van de mogelijkheden van kinderen en 

jongeren in de omgang met nieuwe media te schetsen. Vanobbergen (2003) geeft een 

overzicht van twee extreme standpunten. Beide, zowel het beeld van “het incompetente kind” 

– als zouden kinderen passief omgaan met nieuwe media en er rechtstreeks door beïnvloedt 

worden, als dat van het “van nature uit competente kind” – als “zouden kinderen een 

natuurlijke aanleg tot mediageletterdheid bezitten” (Vanobbergen, 2003, p. 97) dienen 

volgens mij te worden verworpen. Dit in het voordeel van een beeld van de mens als 

symbolengebruiker (Burke, 1966). Mensen gebruiken en misbruiken symbolen (Burke, 1966, 

p. 18). Het is dan ook belangrijk zicht te krijgen op de mechanismen waarmee, de context 

waarin en waarom dat gebeurt. Deze scriptie wil bijdragen aan deze opdracht door 

videogames als case te bestuderen. 

Het is nu echter de vraag hoe men het best kan reflecteren over videogames. Hoe 

denkt men over videogame-analyse binnen de videogamestudies? Welke methodes werden 

reeds ontwikkeld? Op welke manier zetten videogames aan tot het creëren van betekenis en 

zingeving? In het tweede deel van deze scriptie ga ik dieper in op deze problematiek.  
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II Analysemethode 
 

1 Inleiding 
 

In de vorige hoofdstukken toonde ik aan hoe de wetenschappelijke interesse voor 

videogames ontstond vanuit een bredere visie op geletterdheid en cultuur. Volgens Gee 

(2003), Beavis (1998a), Jenkins (2000) en Johnson (2005) is het duidelijk dat de interesse van 

kinderen en jongeren voor dit nieuwe medium enerzijds, en de specificiteit van het medium 

anderzijds, aanleiding geven tot een nieuw perspectief op leren. Ik wijdde dan ook een 

hoofdstuk aan het verband tussen videogames en educatie. Ik sloot me in het vorige deel aan 

bij die auteurs die ervan overtuigd zijn dat de reflectie op videogames erg waardevol kan zijn 

om tal van redenen. Dit deel is volledig gewijd aan de zoektocht naar een methode waarmee 

gereflecteerd kan worden over videogames. Ik analyseer het wetenschappelijk discours over 

videogame-analyse, onderzoek de sterktes en de zwaktes van de beschikbare 

analysemethoden en verken het domein van de New Rhetoric. Het is mijn bedoeling aan het 

einde van dit hoofdstuk een methode te presenteren om over videogames te reflecteren die 

toelaat in te gaan op het proces van betekenisproductie en –receptie. 

 

 

2 Narratologie versus ludologie 

2.1 Het debat 
 

Het domein van de videogamestudies wordt overheerst door een debat over de manier waarop 

men het best kan reflecteren over videogames. Twee groepen onderzoekers lijken lijnrecht 

tegenover elkaar te staan: narratologen en ludologen. Narratologen beschouwen een 

videogame als een remediatie van traditionele media en als een mogelijke drager van 

verhalen. Ludologen daarentegen argumenteren dat videogames geen verhalen zijn, en dus 

beter worden bestudeerd als een spel in de traditie van onder andere Homo Ludens (1938) van 

Huizinga en Man, play, and games (1961) van Caillois. 

In wat volgt reconstrueer ik het debat, stel ik de belangrijkste partijen voor en schenk 

ik aandacht aan de manier waarop het debat gevoerd wordt. Het debat reconstrueren is echter 
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geen sinecure. Onderzoekers binnen de New Media Studies en videogamestudies zijn immers 

kinderen van hun tijd: “Digital Natives” volgens Prensky (2001a, 2001b) of toch op z’n minst 

hippe babyboomers, zoals een student Gee ooit typeerde. Dit houdt heel concreet in dat het 

debat niet enkel in de traditionele, academische tijdschriften en op conferenties wordt 

gevoerd, maar ook op online discussiefora, op weblogs, etc. Het “problematische” aspect van 

deze evolutie kan worden samengevat op basis van twee uitspraken op een populaire voor 

videogamestudie (http://terranova.blogs.com/) als: 

 

(1) “I think the group blog is an excellent form for delivering just-in-time critical 

analysis of games and the issues that surround them” (Burke, 10 september 2004). 

 

(2) “You have the professional luxury to decry the journals and celebrate the 

blogosphere, but I’m a kid scholar looking at a US academic market where formal 

publication is still a prerequisite to success, and the most popular games studies 

programs are looking for a shipped title, not a Ph.D., under one’s belt” (Craft, 11 

september 2004). 

 

In wat volgt wordt de discussie gereconstrueerd vanuit traditionele academische bronnen, 

aangevuld met inzichten uit populaire tijdschriften en vanop webpagina’s. Ik introduceer de 

twee perspectieven van waaruit het debat wordt gevoerd. Vervolgens ga ik in op het 

belangrijkste twistpunt – interacitiviteit en uiteindelijk tracht ik de binaire opposities binnen 

het debat te nuanceren. 

 

 

2.2 De Ludologen 
 

In 1999 publiceert Frasca het artikel “Ludology meets narratology: Similitude and difference 

between (video)games and narrative”. Met dit artikel komt het tot een openlijke strijd tussen 

narratologen en ludologen. Frasca houdt een pleidooi voor het bestuderen van videogames als 

een vorm van spel en niet als een variant op andere media. Hij doopt deze nieuwe discipline 

“ludology”10 (Frasca, 1999, the need for a ludology, ¶ 12). Frasca stelt echter dat ludologie het 

werk van de narratologen moet aanvullen, niet vervangen. Uiteindelijk zal een beter inzicht in 

wat videogames zijn ook het doel van de narratologen dienen: de relatie tussen games en 
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traditionele verhalen – vanaf nu “narratieven” genoemd – duidelijk maken. Frasca somt 

meteen twee fundamentele verschillen op tussen games en narratieven: (1) de gebruiker van 

videogames overstijgt de rol van observator en wordt als het ware mede-auteur van het 

verhaal; (2) de personages/karakters krijgen in videogames een andere rol dan in andere 

narratieven. Bovendien worden de personages minder sterk uitgediept in videogames. 

Alhoewel Frascas artikel voor de grootste polemiek zorgt, is zijn stelling niet nieuw. 

Aarseth (1997) en Juul (1998) vertrokken vanuit een gelijkaardig perspectief om in te gaan op 

de problematische relatie tussen videogames en narratieven. In zijn boek, Cybertexts. 

Perspectives on Ergodic Literature (1997) schrijft Aarseth dat de adventure game11 een 

artistiek genre op zichzelf is. Aangezien de adventure game unieke esthetische mogelijkheden 

heeft, wordt het dan ook best op basis van de eigen karakteristieken beoordeeld (1997, p. 

107). Ook problematiseert Aarseth het concept “interactiviteit”. Hij vervangt het door 

“ergodic literature”, wat erop wijst dat “nontrivial effort is required to allow the reader to 

traverse the text” (1997, p. 1). Het problematisch karakter van interactiviteit in relatie tot 

traditionele media zal uitgroeien tot een van de centrale twistpunten in het debat tussen 

narratologen en ludologen. 

In “A clash between games and narratives” (1998) spit Juul de relatie tussen 

videogames en narratieven verder uit. Hij confronteert games uit diverse genres – o.a. SPACE 

INVADERS (1978), TETRIS (1985), DOOM (1993), MYST (1993) en LAST EXPRESS 

(1997) – met klassieke theorieën over narratieven (o.a. Genette, 1980; Brook, 1984; Grodal, 

1997). Juul werkt in twee stappen: eerst beschrijft hij de structuur van de videogames, 

vervolgens bekijkt hij de relatie tussen het spel en de speler. Juul concludeert dat een 

videogame niet kan beschouwd worden als een narratief medium, onder andere omdat: 

narratieven (1) lineaire en vaste sequenties kennen, (2) bestaan uit een ketting van 

gebeurtenissen die elkaar noodzakelijk opvolgen en (3) een variabele verhaalsnelheid kennen, 

waarbij soms sprongen in de tijd worden gemaakt en waarbij er een variabele afstand bestaat 

tussen de vertelde tijd en de verteltijd (Juul, 1998, Conclusions and perspectives, ¶ 5). 

Aarseth (1997), Juul (1998) en Frasca (2001) worden op basis van hun argumentatie 

doorgaans in één adem “de ludologen” genoemd. Meestal wordt ook Eskelinen aan het lijstje 

toegevoegd. Sterker nog, Eskelinen wordt omschreven als “perhaps ludology’s most 

outspoken and controversial proponent” (Murray, 2004, p. 35). Die titel heeft hij te danken 

aan enkele controversiële uitspraken: 

 

“Outside academic theory people are usually excellent at making distinctions between 
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narrative, drama and games. If I throw a ball at you I don’t expect you to drop it and wait 

until it starts telling stories” (Eskelinen, 2001a, 1. introduction, ¶ 1); 

 

“In this scenario stories are just uninteresting ornaments or gift-wrappings to games, and 

lying any emphasis on studying these kinds of marketing tools is just a waste of time and 

energy” (Eskelinen, 2001a, 8. conclusion, ¶ 1); 

 

“Obviously, I need a strategy, and fortunately I have one: to use the theories of those 

would-be-colonizers against themselves” (Eskelinen, 2004, p. 36). 

 

Wanneer men de theorieën over digitale media van Aarseth (1997), Caillois (1979), Motte 

(1995) en Parlett (1999) gebruikt als een filter om een aantal narratologische theorieën te 

bekijken, wordt volgens Eskelinen (2001a) duidelijk dat deze fundamenteel ongeschikt zijn 

om videogames te beschrijven. Er wordt immers geraakt aan de kern van wat gaming is 

volgens Eskelinen: de manipulatie of de configuratie van temporale, ruimtelijke, causale en 

functionele relaties en properties (de aanwezigheid van een interface en conventies in games, 

en betrouwbaarheid - een videogames zet je nooit op het verkeerde been zoals een boek dat 

kan doen) op verschillende stijlniveaus (2001a, 1. introduction, ¶ 3). Videogames zouden dan 

ook meer samengaan met actie en gebeurtenis dan met story en discourse, en wetenschappers 

zouden videogames dan ook als dusdanig moeten bestuderen, in plaats van zich te laten 

koloniseren door de narratologen (2004, p. 36). 

 

 

2.3 De Narratologen 
 

In de vorige paragraaf gaf ik een overzicht van “de ludologen”. Het is echter niet mogelijk 

om dit ook te doen voor “de narratologen”. De narratoloog is immers een constructie, een 

fictieve vijand, een zondebok van de ludologen (Ryan, 2006, p. 181). In een poging om toch 

enige helderheid te scheppen, maakt Mateas (2002, p. 32-33) – zij het in een voetnoot – een 

onderscheid tussen narrativisten en narratologen. Narrativisten zijn de wetenschappers die 

tegen games zijn en een interactief-narratieve positie innemen. Zij willen de technologie uit 

videogames gebruiken om interactieve fictie te creëren. Narratologen nemen een meer 

gematigde positie in, zij bestuderen games als narratieven, zonder anti-game te zijn. Mateas 
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(2002) kan echter slechts één narrativist opnoemen: Bernstein (2003). Deze pleit ervoor om 

in videogames het interactieve zo beperkt mogelijk te houden ten voordele van het verhaal. 

De erg radicale visie van Bernstein (2003) neemt in het debat echter slechts een marginale 

positie in. 

 De meeste niet-ludologische auteurs in het debat nemen een gematigde positie in. Ze 

erkennen dat het narratieve schoentje wringt, maar weigeren het daarom weg te gooien. In 

1995 schuiven Jenkins en Fuller de hypothese naar voren dat videogames kunnen worden 

bestudeerd als “spatial stories”, een concept uit het werk van de Certeau (1995, ¶ 21). In 

2004 gaat Jenkins hier dieper op in. Hij vertrekt vanuit een opsomming van elementen 

waarover ook de ludologen het eens zijn: (1) niet alle games vertellen verhalen, (2) veel 

games hebben narratieve aspiraties, (3) narratieve analyse mag niet prescriptief zijn en (4) de 

gameplay-ervaring kan nooit eenvoudig herleid worden naar de ervaring van een verhaal. Als 

games al verhalen vertellen, dan doen ze dat waarschijnlijk op een andere manier dan de 

traditionele media (Jenkins, 2004). In zijn werk haalt Jenkins Don Carson (2000) aan, die een 

pleidooi houdt voor het bestuderen van games als “environmental storytelling” (2004, p. 

122)12. Environmental storytelling zou de voorwaarden creëren voor een immersieve, 

narratieve ervaring met een van de volgende vier methodes: (1) het opwekken van reeds 

bestaande narratieve associaties, (2) het voorzien van een “scène” waarop narratieve 

gebeurtenissen kunnen worden opgevoerd, (3) het inbedden van narratieve informatie in hun 

mise-en-scène en (4) het voorzien van bronnen voor ontluikende narratieven.  

 Pearce (2005) sluit zich hierbij aan. Ook zij erkent de rol van het narratieve in 

videogames en geeft toe dat de oudere, Aristoteliaanse noties ervan grondig herbekeken 

moeten worden. Pearce ziet –  net als Jenkins en Fuller (1995) –  vooral een link tussen 

videogames en architecturale vormen van vertellen. Ze maakt gebruik van termen zoals 

“spatial narrative” en “spatial media” om games te kunnen onderscheiden van traditionele, 

zogenaamde “time-based media” (2005, p. 3). 

Mateas (2002) probeert de oude Aristoteliaanse noties te verzoenen met interactieve 

verhalen op basis van het werk van Murray (1997). In het boek Hamlet on the Holodeck. The 

Future of Narrative in Cyberspace (1997) somt Murray drie esthetische categorieën op voor 

de analyse van interactieve story ervaringen: (1) “immersion”, (2) “agency” en (3) 

“transformation”. Mateas integreert deze concepten in het Aristoteliaanse structurele model, 

“to yield a proposed Aristotelian interactive poetics” (Mateas, 2004, p. 32). Daarenboven 

rapporteert Mateas in 2005 samen met Stern de resultaten van een onderzoek waarbij een 

interactief verhaal – FAÇADE (2005) - werd ontwikkeld dat player agency (interactie) 
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mogelijk maakt, zonder de narratieve ervaring te verstoren. FAÇADE (2005) het bewijs dat 

interactie wel degelijk verzoend kan worden met narrativiteit, in tegenstelling tot wat de 

ludologen beweren (Mateas & Stern, 2005). 

Ook Ryan (2001) is van mening dat de definitie van narrative moet worden bijgesteld. 

Ze verwerpt het idee dat hypertext – en ook een videogame – bij elke leesbeurt op een andere 

manier ervaren wordt (zie Frasca, 1999). Volgens haar is een hypertekst veeleer een puzzel 

met stukjes die op verschillende manieren gelegd kunnen worden zonder het totaalbeeld te 

wijzigen (2001, Hypertext, and the myth of the Aleph, ¶ 3). Bovendien stelt ze dat “narrative 

beauty” los staat van het medium waarin een narratief gepresenteerd wordt: “the abstract 

cognitive structure we call narrative is such that it can be called to mind by many different 

media, but each medium has different expressive resources, and will therefore produce 

different concrete manifestation of this abstract structure” (2001, VR narrative, and the myth 

of the Holodeck, ¶ 4). 

Ryan (2001) geeft grif toe dat games afwijken van andere digitale media. Zo wordt in 

games niet altijd gebruik gemaakt van narratieve thema’s. Verder is het narratieve – met 

inbegrip van de esthetische functie ervan – in videogames niet het doel, maar een middel om 

de speler in de spelwereld te laten opgaan. Het concept narrativiteit dient daarom echter nog 

niet ongeschikt verklaard te worden:  

 

“The inability of literary narratology to account for the experience of games does not 

mean that we should throw away the concept of narrative in ludology; it rather means 

that we need to expand the catalog of narrative modalities beyond the diegetic and the 

dramatic, by adding a phenomenological category tailor-made for games” (2001, 

conclusion, ¶ 3). 

 

Games zijn volgens Ryan (2001) een vorm van virtuele tot zelfs potentieel dramatische 

narrativiteit, die verbonden is met een virtuele, vertellende narrativiteit. 

 

 

2.4 Centraal twistpunt: interactiviteit 
 

Interactiviteit is een van de centrale problemen in het debat tussen narratologen en ludologen 

(zie o.a. Aarseth, 1997; Adams, 1999; Mallon en Webb, 2000; Laramée, 2000; Costikyan, 
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2000; Harrigan & Wardrip-Fruin, 2004; Apperley, 2006). Daar waar zowat elke auteur de 

frictie tussen game en narratief op vlak van interactiviteit/agency erkent, zijn de meningen 

over de gevolgen ervan voor de studie en het ontwerpen van games verdeeld. Zoals hierboven 

reeds aangegeven lossen Jenkins en Fuller (1995) het probleem van interactiviteit op aan de 

hand van de narratieve theorie, door de nadruk te leggen op de virtuele omgeving in 

videogames. Elementen als plot, verhaaltijd en personages worden ondergeschikt aan het 

creëren van een rijke omgeving. 

Andere auteurs pakken het probleem van interactiviteit meer rechtstreeks aan. Zo ziet 

Adams (1999) drie problemen voor “interactive storytellers”: (1) het probleem van amnesie, 

(2) het probleem van interne consistentie en (3) het probleem van de “narrative flow” (1999, 

¶ 4). Deze drie problemen vloeien voort uit het interactieve aspect van videogames. Adams 

(1999) stelt zelfs dat interactie bijna het tegenovergestelde is van verhalen vertellen, want 

precies door interactie is het mogelijk voor de speler om zélf een verhaal te vertellen. 

Adventure games moeten volgens Adams dan ook een aantal elementen die belangrijk zijn 

voor verhalen laten vallen in het teken van interactiviteit (1999, conclusion, ¶ 4). Costikyan 

sluit zich hierbij aan:  

 

“In other words, there’s a direct, immediate conflict between the demands of story and 

the demands of a game. Divergence from a story’s path is likely to make for a less 

satisfying story; restricting a player’s freedom of action is likely to make for a less 

satisfying game. [...] It’s not merely that games aren’t stories, and vice versa; rather, 

they are, in a sense, opposites” (2000, linearity in games, ¶ 3). 

 

Mallon en Webb (2000) benaderen de problematiek iets voorzichtiger. Zij zien in narrativiteit 

een aantal voor- en nadelen voor multimedia. Maar in tegenstelling tot Adams (1999) die 

game designers voorstelt om zich niet bezig te houden met verhalen, proberen Mallon en 

Webb een aantal elementen uit de theorievorming rond narratieven (i.e. spatial containment, 

causality, skill-based interaction, control, causality of dialogue, illusion of intelligence, 

invisibility of the medium) te destilleren die kunnen leiden tot een “engaging design” en op 

die manier een constructieve bijdrage te leveren aan videogame design (2000, p. 285). 

Laramée (2000) gaat op een gelijkaardige manier te werk. Hij geeft tips aan designers om 

videogames te ontwerpen mét uitgewerkte personages. Op de veel gehoorde kritiek dat het 

niet mogelijk is om een personage uit te diepen in een videogame, antwoordt Laramée dat de 

designer zich altijd nog kan toeleggen op de “slechterik”, die doorgaans volledig door de 
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computer wordt bestuurd. 

Enkele jaren later neemt Smith (2004) op zijn weblog Clive Thompson op de korrel, 

die stelt dat narratieven masochisme uitlokken aangezien de lezer zichzelf continu kwelt met 

de vraag wat zal volgen, zonder dat hij daar zelf inspraak in heeft. Dit masochistisch element 

ontbreekt volgens Thompson in videogames waardoor deze onmogelijk narratieven kunnen 

zijn. Smith verwerpt dit idee. Volgens hem ontwikkelt ook het plot in games zich doorgaans 

lineair. Dit illustreert hij aan de hand van het spel THE SECRET OF MONKEY ISLAND 

(1990) – dat inderdaad een lineair plot bevat. Ook Johnson, die ik al eerder besprak in de 

paragraaf games en cultuur, gaat – zij het niet rechtstreeks – in tegen Thompson: “[...] most of 

the time, when you’re hooked on a game, what draws you in is an elemental form of desire: 

the desire to see the next thing” (Johnson, 2005, p. 37). Ook videogamers kwellen zichzelf. 

 

 

2.5 Conclusie 
 

Het hele ludologie-narratologie debat wordt voorgesteld als een binaire oppositie tussen twee 

discoursen over de positie van videogamestudies binnen de academische wereld met een 

bijzondere aandacht voor de rol van interactiviteit: 

 

 LUDOLOGEN    NARRATOLOGEN 

  

 game studies     media studies 

 video games     teksten 

 spel      verhaal 

 op zich staande theorie   narratieve en literaire theorie over 

interactiviteit 

 

Het zal echter tot 2005 duren vooraleer het tot een echt debat komt tussen twee 

vertegenwoordigers van beide partijen. Aarseth en Jenkins lijken elkaar tijdens dit debat aan 

de universiteit van Kopenhagen echter verrassend goed aan te vullen en zelfs aan te voelen. 

Over de meeste zaken lijken ze het met elkaar eens. Toch laait de discussie even op wanneer 

het probleem van focus in gamestudies wordt aangesneden. In het heetst van de strijd wordt 

nog wat olie op het “binaire” vuur gegooid: 



  Een retorische analyse 51

 

 LUDOLOGEN    NARRATOLOGEN 

 

 Scandinavië     Verenigde Staten 

 nieuwe namen     gevestigde, academische waarden 

 digital natives     babyboomers 

 hardcore gamer    occasionele gamer 

 

Warnes vindt dit contrast tussen beide groepen overroepen en verwijst naar het hele debat met 

het concept “false binarism” (2005, p. 2). De auteurs uit beide partijen geven Warnes 

impliciet gelijk door te erkennen dat er eerder spraakverwarring heerst dan dat er sprake is 

van een echt conflict tussen ludologen en narratologen (Frasca, 2003; Warnes, 2005; Dillon, 

2005; Aarseth & Jenkins, 2005; Murray, 2005; Ryan, 2006). Die spraakverwarring ontstaat 

omdat beide partijen het concept “narrative” gebruiken, maar het elk op een andere manier 

invullen: “The real irony of the ‘ludology versus narratology’ ‘debate’ is that virtually all the 

so-called ludologists are actually trained in narratology. Go figure” (Aarseth & Jenkins, 

2005). Ludologen baseren zich vooral op het werk van klassieke narratologen zoals Price13. 

De narratologen steunen dan weer voornamelijk op modernere theorieën over narratieven. 

Ryan vat deze theorieën als volgt samen: “[...] the trend today is to detach narrative from 

language and literature, and to regard it instead as a cognitive template with transmedial and 

transdisciplinary applicability” (Ryan, 2006, p. 184). 

Aarseth en Jenkins besluiten dat het hele ludologie-narratologie debat te wijten is aan 

de onwennigheid van wetenschappers binnen het nieuwe eclectische studiedomein van de 

videogamestudies (2005). Murray (2005) verwijst hierbij naar het concept “anxiety of 

influence” van Bloom (1973): wetenschappers zijn vaak bang om voor eeuwig vast te hangen 

aan een bepaalde traditie, bijvoorbeeld aan de narratieve theorie (Murray, 2005, ¶ 7). Om de 

kinderziektes te ontgroeien, vinden Aarseth en Jenkins (2005) het dan ook van fundamenteel 

belang dat er een goed model voor de studie van videogames wordt ontwikkeld. Er is nood 

aan een model dat rekening houdt met het dynamisch – ludologisch – karakter van 

videogames, zonder daarbij de inzichten uit de moderne narratieve theorie te negeren. In het 

volgende hoofdstuk ga ik op zoek naar zo’n model. 
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3  Videogame-analyse 

3.1 Inleiding 
 

De reconstructie uit de vorige paragraaf toont aan dat in het debat tussen narratologie en 

ludologie voor een lange naast elkaar gediscussieerd werd. De eerste methodes om 

videogames te analyseren zijn echter sterk beïnvloed door dit debat. Doorgaans combineren 

ze ludologische en narratologische elementen, zonder echt diep in te gaan op de relatie tussen 

beide. 

In de volgende paragraaf geef ik een overzicht van een aantal bekende 

analysemodellen binnen het wetenschappelijk domein van de videogamestudies. Ik bespreek 

Konzack (2000), Aarseth (2003), Consalvo & Dutton (2006), Malliet (2006) en Van Looy 

(2003). Ik opteer voor een chronologische ordening, al bespreek ik Van Looy bewust als 

laatste. Van Looy beschrijft immers niet expliciet een methode, maar zijn analyse van HEAD 

OVER HEALS (1987) levert desondanks interessante inzichten op die ook verder in het 

hoofdstuk zullen terugkeren. In een aansluitende paragraaf zal ik de zwaktes van deze 

methodes bespreken. Ik zal voorstellen om een ruimer perspectief op de methodologie in te 

nemen, om een een stap achteruit te zetten, opdat de schijnbare binaire oppositie tussen 

narratologie en ludologie enerzijds, en de negatie van de sociale en culturele context in het 

bespreken van individuele videogames anderzijds, kan overstegen worden. Voor een 

theoretische onderbouwing grijp ik terug naar het gedachtegoed van de New Rhetoric, en een 

van haar bekendste protagonisten: Kenneth Burke14. Ik zal Burkes Dramatistische Pentad 

(1945), origineel ontwikkeld om teksten en speeches te bestuderen, verfijnen en interpreteren 

vanuit de inzichten van andere retorici. Het resultaat is een interpretatie van de 

Dramatistische Pentad waarmee individuele videogames kunnen worden geanalyseerd. 

 

 

3.2 Literatuuroverzicht 
 

Konzack (2000) onderscheidt zeven lagen waaruit een videogame is opgebouwd: hardware, 

programmacode, functionaliteit, gameplay, betekenis, referentialiteit en socio-cultuur. 

Wanneer men een videogame wil begrijpen, dient men dan ook alle lagen te onderzoeken. 



  Een retorische analyse 53

Toch wegen niet alle lagen even zwaar door in de analyse. Konzack, die zichzelf op zijn 

weblog (http://www.konzack.blogspot.com/) een gematigde ludoloog noemt, acht de impact 

van de gameplay groter dan de impact van de lagen die verband houden met het narratieve 

(betekenis en referentialiteit). Aarseth (2003) sluit zich hierbij aan, maar voor hem moet een 

goede analysemethode toch nog iets meer op de praktijk van het spelen gericht zijn. Daarom 

lijkt het hem niet aangewezen om bij elke analyse alle zeven lagen te beschrijven zoals 

Konzack het voorstelt. 

Aarseth (2003) argumenteert dat het onwaarschijnlijk is dat er één analysemodel 

bestaat dat voor alle protagonisten binnen het erg eclectische domein van videogamestudies 

bruikbaar is. Naargelang de wetenschappelijke achtergrond van de onderzoeker zal de 

aandacht gericht zijn op de spelelementen, op de regels van het spel of op de virtuele wereld. 

Aarseth doet dan ook geen voorstel voor één model. Hij noemt wel drie manieren waarop 

kennis over games kan worden opgedaan: (1) praten met de makers van het spel, (2) spelers 

observeren en hun ervaringen lezen en (3) zelf het spel spelen (zie Gee’s antropologische 

positie). Uiteraard is een analyse beter naarmate er meer bronnen gebruikt worden, maar als 

de onderzoeker beperkt is in tijd of mogelijkheden dan moet volgens Aarseth de derde optie – 

zelf spelen – primeren. Hij legt de link met literatuurkritiek: men kan ook geen boek 

bespreken zonder het zelf gelezen te hebben. En net zoals een boek op verschillende 

manieren gelezen kan worden, zo kan ook een videogame op verschillende manieren gelezen 

worden. Er is echter ook een verschil: een videogame kan ook op verschillende manieren 

gespeeld worden. Een boek kan op verschillende manieren gelezen worden zonder dat de 

basistekst wijzigt, bij een videogame heeft de speelstijl wel invloed op wat er op het scherm 

verschijnt. Aarseth citeert Bartle’s vier types van gamers: (1) socializers, (2) killers, (3) 

achievers en (4) explorers. Het summum van een goede analyse is dan ook wanneer de 

wetenschapper het spel kan spelen vanuit de vier verschillende rollen15. Aangezien dat echter 

quasi onhaalbaar is, zal de wijze waarop videogames geanalyseerd (moeten) worden steeds 

afhangen van wie de speler is en waarom hij/zij de videogame speelt. 

Consalvo en Dutton (2006) ontwikkelden een methodologische gereedschapskist voor 

de kwalitatieve studie van videogames. Wanneer de studie van games gebaseerd is op de 

spelervaring van de onderzoeker bestaat volgens hen immers het gevaar dat de analyse te 

subjectief gebeurt. Ze suggereren dan ook dat er nood is aan een systematische beschrijving 

van de elementen in een videogame. De eerder beschreven methodes zouden niet: Konzacks 

categorieën zouden te breed zijn en te weinig methodologische informatie bieden, Aarseth 

zou te vaag blijven. Daarom suggereren Consalvo en Dutton (2006) zelf een blauwdruk voor 
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analyse op basis van vier domeinen: (1) “Object Inventory,” (2) “Interface Study,” (3) 

“Interaction Map” en (4) “Gameplay Log” (2006, Game analysis, ¶ 10). Bij elk domein 

kunnen een aantal specifieke vragen worden gesteld. Bij de Object Inventory bijvoorbeeld, is 

het de bedoeling dat de onderzoeker een overzicht geeft van alle voorwerpen in het spel die 

kunnen gevonden, gekocht, gestolen of gemaakt worden, compleet met overzicht van alle 

eigenschappen van die voorwerpen. De auteurs erkennen dat de methode nog niet optimaal is, 

maar geven aan dat ze slechts een aanzet willen geven voor toekomstige methoden voor 

videogame-analyse. 

Malliet (2006) tracht de voorgaande methodes aan te passen vanuit een sociologisch 

perspectief op media. Zijn doel is een aantal elementen identificeren die kunnen gebruikt 

worden in toekomstig onderzoek naar de effecten van het spelen van gewelddadige 

videogames. Hij onderscheidt zeven belangrijke interessegebieden: de audiovisuele stijl, de 

verhaallijn, de complexiteit van de besturing, de doelen, de structuur van personages en 

objecten, de balans tussen input en output en de ruimtelijke ordening van de spelwereld 

(2006, Constructing a Scheme for Analysis, ¶ 2). Malliet is uitermate bekommerd om een 

aantal methodologische regels: validiteit, betrouwbaarheid en veralgemeenbaarheid. Hij ziet 

dan ook een aantal moeilijkheden inherent verbonden aan de analyse van videogames. Zo is 

de rol van de onderzoeker extra bepalend voor de analyse aangezien de speler beïnvloedt wat 

er op het scherm verschijnt (zie Aarseth, 2003). Verder is het niet altijd duidelijk wat de 

grenzen van een spel zijn, omdat er geregeld updates en mods16 uitgebracht worden. 

Daarenboven beïnvloedt de hardware voor een groot stuk de spelervaring. Volgens Malliet is 

het daarom erg belangrijk dat gametheoretici stilstaan bij de methodologische beslissingen 

die gemaakt worden tijdens het analyseren van een videogame (2006, conclusions, ¶ 4). 

Van Looy (2003) analyseert het in 1987 uitgebrachte HEAD OVER HEALS, een 

puzzelgame. Hij gaat onder meer in op de redenen waarom het spel zo enthousiast werd 

onthaald, maar het is vooral zijn analyse van het proces van betekenisgeving in HEAD 

OVER HEALS (1987) die interessant blijkt. Van Looy beschrijft hoe betekenis ontstaat door 

het steeds afwisselen van interactiviteit en “immersion” (2003, ¶ 1). Met andere woorden, de 

speler gaat telkens opnieuw op in het spel (immersion), maar wanneer hij/zij een obstakel 

tegenkomt dient hij te handelen (interactiviteit) en realiseert hij/zij zich dat hij aan het spelen 

is. De speler wordt heen en weer geslingerd tussen aanwezigheid in de virtuele wereld en 

confrontatie met de representationele technologie. 

 

 



  Een retorische analyse 55

3.3 Bedenkingen 
 

Van Looys analyse toont aan hoe betekenis niet iets is wat kan worden gevat door een 

statische analyse van elementen in videogames. Anders dan Konzack (2000), Aarseth (2003), 

Consalvo & Dutton (2006), en Malliet (2006), gaat Van Looy (2003) uit van een zekere 

dynamiek. McAllister verwijst naar deze dynamiek met de term “dialectiek”, het inwerken 

van verschillende elementen én discussies op elkaar om zo de betekenis van videogames te 

creëren (McAllister, 2004, p. 26). Deze dynamiek, of dialectiek, is de moeite waard om 

bestudeerd te worden, niet in het minst omdat ze bepalend is voor de ervaring die mensen 

opdoen wanneer ze een spel spelen. Salen & Zimmerman lenen het concept “Magic Circle”17 

van Huizinga (1938) om te verwijzen naar de ruimte waarin een spel wordt gespeeld en 

waarin de spelregels een speciale set van betekenissen voor de speler genereren (2004, p. 99). 

Copier (2008b, p. 7) stelt dat het aan de wetenschap is om verklaringen te bieden voor het 

dynamisch proces dat ontstaat wanneer men een videogame speelt. De meeste methodes 

blijven echter te beschrijvend. Ze analyseren een videogame op basis van een aantal 

kenmerken en missen op die manier alles wat er gebeurt wanneer de speler interageert met 

het spel. Copier geeft het voorbeeld van het niet-digitale spel blad-steen-schaar (2008a, 5 

maart). Op zich bestaat het spel enkel uit een aantal spelregels. Tijdens het spelen gebeurt er 

echter meer. Spelers raken geagiteerd, verschillende tactieken worden uitgeprobeerd, etc. Ook 

rondom het spel ontstaat bedrijvigheid. Er worden boekjes gepubliceerd over het spel, er 

worden wedstrijden georganiseerd, etc. Salen & Zimmerman stellen dat er iets magisch 

gebeurt wanneer een men een spel begint (2004, p. 95). Volgens mij is het mogelijk om 

inzicht te krijgen in dit fenomeen, al moet men er dan wel oog voor beginnen hebben. De 

huidige methodes focussen de aandacht echter op de statische elementen, waardoor men het 

dynamisch karakter uit het oog verliest. 

Daarenboven is het voor een goede analyse niet voldoende om aandacht te schenken 

aan de verwevenheid van verschillende spelelementen met elkaar. Volgens Aarseth (2003, p. 

2) dient een videogame-analyse ook nog eens flexibel genoeg te zijn om snel to the point te 

kunnen komen. Deze kritiek klinkt ook vanuit de praktijk. M. Copier, hoofd van de opleiding 

Interaction Design & Development aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, ondervindt 

ook problemen met de bestaande methodes wanneer ze met haar studenten videogames 

analyseert. Ze geeft aan dat de methodes blijken te falen op de evenwichtsoefening om 

videogames systematisch te beschrijven, zonder in te boeten aan creativiteit en flexibiliteit 
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(M. Copier, personal communication, March 5, 2008). 

 

 

3.4 Naar een retorische benadering 
 

Deze theoretische en praktische bedenkingen wijzen erop dat er nog steeds geen geschikte 

methode voorhanden is om te reflecteren over videogames. Ik vermoed dat een aantal van de 

problemen met de huidige methodes te verklaren zijn door een gebrek aan een theoretische 

onderbouw. Voorlopig stelt zowat elke onderzoeker een eigen lijstje van “interessante 

elementen” op, om deze daarna simpelweg te beschrijven. Videogames als medium en als 

wetenschappelijk onderzoeksdomein hebben nood aan een analysemethode die vertrekt 

vanuit een solide theoretische onderbouw. Ik baseer me daarom op de ideeën van de 

onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (Rutten, Soetaert & Mottart, 2008) en suggereer dat de 

videogamestudies in de New Rhetoric een theoretische basis kunnen vinden die toelaat een 

goed model voor reflectie op videogames te ontwikkelen. 

 

 

4 Retoriek 

4.1 Klassieke retoriek 
 

Het woord retoriek gaat al terug tot de klassieke oudheid. In de klassieke visie18 wordt 

retoriek gelijk gesteld aan “overtuigen in de context van een democratische redevoering. 

Aangezien vrije burgers in het oude Griekenland hun eigen belangen dienden te verdedigen, 

was welsprekendheid een erg belangrijke vaardigheid – men moest de anderen kunnen 

overtuigen van het eigen gelijk. Klassieke denkers blijken het echter niet eens of overtuigen 

een kunst, en dus iets positiefs, dan wel woordenkramerij, en dus iets negatiefs is. 

In het hedendaags woordgebruik wordt de betekenis van retoriek voornamelijk 

negatief ingevuld, het heeft een negatieve bijklank van “holle woordenkramerij” (Van Dale, 

2002), zoals in de geschriften van Plato (Higgins, 2006; Bogost, 2007). Mijn keuze voor 

retorica als onderbouw voor dit wetenschappelijk werk lijkt dan ook misschien een vreemde 

keuze. Het is echter zo dat men sinds de vorige eeuw pogingen onderneemt om “het woord 

uit het woordenboek te redden” (Soetaert, 2007; Edwards et al., 2004). Net als dat bij 
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geletterdheid en cultuur het geval was, komt de klassieke invulling van het concept retoriek 

onder druk te staan door een aantal maatschappelijke factoren. 

 

 

4.2 Aandacht voor verschillende teksten 
 

Verschillende auteurs wijzen erop dat het toepassingsgebied van retoriek dient te worden 

verbreed. Want zelfs al ziet men retoriek als een nobele kunst die aanzet tot empowerment 

binnen een democratisch systeem met focus op het individu zoals bij de oude Grieken, dan 

nog gaat er een paradox schuil in het concept. Enerzijds houdt retoriek, gezien als verbaal, 

expositioneel, discreet en hiërarchisch, de belofte in van democratisering. Door middel van 

retoriek zouden mensen immers zelf de betekenis van acties kunnen bepalen – en hoe meer 

mensen samen op een retorische wijze tot dit soort betekenis en besluitvorming komen, hoe 

democratischer de samenleving wordt. Anderzijds negeert dit perspectief op retoriek heel wat 

teksten (opnieuw in de ruimste betekenis van het woord), de alledaagse retoriek wordt 

vergeten.  

Sinds de achttiende eeuw is daar echter verandering in gekomen (2006, p. 55-57)19. 

Stelselmatig groeit de aandacht voor retoriek en voor niet traditionele teksten. Vier grote 

oorzakelijke factoren kunnen in dit proces volgens Brummett (2006) worden onderscheiden: 

(1) De bevolking neemt toe, waardoor steeds meer mensen met elkaar en met artefacten 

geconfronteerd worden. De vraag naar de invloed en effecten van artefacten op ons leven 

wordt dan ook groter. (2) Door de technologische ontwikkelingen kunnen boodschappen in 

meerdere vormen worden verstuurd. De Griekse traditie blijkt ontoereikend om deze 

evoluties te beschrijven. (3) De samenleving evolueert naar een pluralistisch systeem. Dit 

zorgt voor een bewustwordingsproces van de legitimiteit van het anders-zijn van anderen. 

Belangrijke plaatsen als het recht, de politiek, etc. verliezen aan impact ten nadele van 

groepen in de marge. (4) Door de explosieve kennistoename kan het grote publiek de 

wetenschappelijke ontwikkelingen niet langer volgen. In een democratisch systeem is het 

echter nodig dat de bevolking weet wat er leeft. Daarom worden boodschappen gehercodeerd 

in andere dan de traditionele teksten (2006, p. 66-75). 
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4.3 Van retoriek als overtuigen naar een bredere conceptuele invulling 
 

Niet alleen het toepassingsgebied, ook de conceptuele invulling van retorica wordt in de 

twintigste eeuw verruimd. Steeds meer wetenschappers – verenigd onder de noemer “New 

Rhetoric” – zien retoriek niet langer als “overtuigen, ongeacht de inhoud”, maar wel als “the 

art of removing misunderstanding” (Richards in Booth, 2004, p. x), of als “the art of 

discovering warrantable beliefs and improving those beliefs in shared discourse…the art of 

probing what we believe we ought to believe, rather than proving what is true according to 

abstract methods” (Booth, 2004, p. 8), of “something decisive in society…[T]here are no 

politics, there is no society without rhetoric, without the force of rhetoric” (Derrida in Booth, 

2004, p. 8). 

Booth geeft toe dat een dergelijke conceptualisering retoriek kan herleiden tot een 

containerbegrip en dat de ruimere visie op retoriek niet verhindert om het woord in negatieve 

zin te blijven gebruiken. Daarom introduceert hij de term “rhetorology” waarmee hij verwijst 

naar het veld van studie dat retoriek niet alleen ziet als het effectief overtuigen, maar als de 

praktijk van “listening-rhetoric”: het luisteren naar de argumenten van de tegenpartij in een 

controverse, in de hoop een gemeenschappelijke grond te vinden (Booth, 2004, p. 10). 

De Amerikaanse literaire theoreticus Kenneth Burke (1897-1993) had een grote 

invloed op de New Rhetoric in het algemeen en Booth in het bijzonder. Burke definieert de 

mens als: 

 

“the symbol-using (symbol-making, symbol-misusing) animal, inventor of the negative 

(or moralized by the negative), separated from his natural condition by instruments of 

his own making, goaded by the spirit of hierarchy (or moved by the sense of order) 

and rotten with perfection” (1966, p. 16).  

 

Burke (1966) noemt het gebruik van symbolen de essentie van het mens-zijn. Het gebruik van 

inwisselbare symbolen heeft verstrekkende gevolgen, al staat de mens in al zijn naïviteit daar 

niet bij stil. De mens is daarenboven, anders dan dieren, niet alleen in staat om in negatieve 

termen te denken en handelen, de mens is ook in staat tot reflectie. In het gebruik van 

symbolen schept de mens steeds een zekere orde. Voor Burke (1966) is taal dus geen neutraal 

instrument om een objectieve werkelijkheid mee te beschrijven. Het gebruik van symbolen is 

net de essentie van het bestaan, het is het mechanisme waarmee we onszelf en de wereld 
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begrijpen, en het is het middel waarmee we verandering veroorzaken (Herrick, 2004, p. 225). 

Retoriek kan volgens Burke gedefinieerd worden als: “The use of words by human 

agents to form attitudes or induce actions in other human agents” (1950/1969, p. 41). Een te 

letterlijke interpretatie van deze definitie zou de indruk kunnen wekken dat Burke retoriek 

beperkt tot taal in de strikte zin van het woord. Niets is echter minder waar. Retoriek is 

volgens Burke aanwezig in elke menselijke actie, want menselijke actie is symbolisch en is 

dus inherent verbonden met motivatie en zingeving: “Wherever there is persuasion, there is 

rhetoric. And wherever there is ‘meaning’, there is ‘persuasion’” (1950/1969, p. 172). 

Retoriek wijst ons op drie belangrijke elementen in het menselijke sociale en private 

bestaan: (1) de symbolische middelen waarmee we onszelf en onze gemeenschap definiëren, 

(2) de natuur van betekenis als een zaak van interpretatie van symbolen en (3) menselijke 

motivatie en actie (Herrick, 2004, p. 224). Burke (1945) gebruikt de term “Dramatisme” om 

te verwijzen naar het geheel van zijn epistemologische aannames én praxis. De metafoor 

drama omkadert immers het geheel van taal, actie en motivatie. Taalgebruik is voor Burke 

(1945) dan ook gericht op actie en motivatie. Dit gaat zo ver dat woorden niet kunnen worden 

losgemaakt van motieven en dat het begrijpen van gedrag in feite hetzelfde wordt als het 

ontcijferen van de betekenis van een woord (Desilet, 1986). 

Soetaert (2007) toont aan dat het in de menswetenschappen niet ongebruikelijk is om 

menselijk gedrag te beschrijven aan de hand van metaforen. De mens wordt beschreven als 

een machine of zijn geest als een computer (in modernere theorieën als een 

netwerkcomputer), het leven wordt beschreven als een verhaal. Voor Burke (1945) is het 

leven in de eerste plaats een toneel, waarin de mens verschillende rollen speelt. “All the 

world’s a stage. And all the men and woman merely players” (Shakespeare, As You Like It: 

Act II, Scene 7). Het grote twistpunt in het spel-versus-verhaaldebat uit het vorige hoofdstuk 

was interactiviteit, agency. Videogames bieden een unieke kans aan de speler om binnen een 

zekere vrijheidsmarge een rol. Het doet dan ook vermoeden dat videogames zich goed lenen 

voor een dramatische retorische analyse. De kritiek van de ludologen indachtig mag zo’n 

methode uiteraard niet voorbij gaan aan de specifieke eigenschappen van videogames als een 

spel. Het leven als een spel is niet voor niets ook zo’n metafoor uit de menswetenschappen... 
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4.4 Samenvatting 
 

De New Rhetoric kan samenvattend worden omschreven als een beweging die de traditionele 

invulling van het concept retoriek verbreedt, net als het toepassingsgebied. De New Rhetoric 

behoudt het conceptuele idee dat retoriek gelijk staat aan overtuigen. Men denkt echter niet 

langer binair: dialectiek versus retoriek, zoektocht naar waarheid versus woordenkramerij, 

etc. Dankzij Burke (1966) komt de nadruk te liggen op de mens als symbolengebruiker. De 

mens blijkt bij uitstek een talig wezen. Elk handelen vereist denken en denken is talig. Dus 

elk handelen is talig, en bijgevolg een vorm van overtuigen20 21. 

De New Rhetoric bestudeert álle vormen van teksten. Bijzondere aandacht gaat 

daarbij uit naar de manier waarop zo’n tekst het publiek probeert te overtuigen met 

argumenten. Zowel deze argumenten, als de ontvangst door het publiek, als het medium 

worden een belangrijke bron van onderzoek. Dit leidt tot de hypothese dat een retorische 

analyse van videogames enerzijds mogelijk en anderzijds ook wenselijk is. Zowel op vlak 

van productie, argumentatie en ontvangst. Want daar waar de eerder beschreven methodes 

voor reflectie op videogames vaak vanuit één, statisch perspectief vertrekken, hebben retorici 

uit de twintigste eeuw, zoals Burke, Perelman, Toulmin en Billig, ook aandacht voor de 

interactie tussen argumentatie en publiek (Herrick, 2004, p. 216-217). In de postmoderne 

samenleving zijn immers een aantal absolute zekerheden verdwenen waardoor de effectiviteit 

van communicatie niet langer vaststaat. Men kan het idee niet langer aanhouden dat het 

publiek steeds perfect rationeel zal denken en handelen (Kissel, 1996). 

Een vaak gehoorde kritiek op de New Rhetoric, is dat ze alles zou herleiden tot 

retoriek. De New Rhetoric zou vanuit een overdreven vorm van relativisme elke zoektocht 

naar waarheid onzinnig noemen. Derrida en McKeon gaan daar volgens Booth (2004) echter 

tegen in. Volgens Derrida – vaker omschreven als deconstructivist dan als retoricus, ook al is 

die invloed onmiskenbaar aanwezig – is er niet één waarheid, maar zijn er meerdere 

waarheden. En om tot deze waarheden te komen is het noodzakelijk dat men de zoektocht 

naar de ene, absolute waarheid verlaat. McKeon sluit zich daarbij aan, en stelt dat het goed 

mogelijk is dat de ene waarheid de andere tegenspreekt. Waarheid moet dan ook contextueel 

worden bekeken, aangezien ze onderhevig is aan culturele invloeden (Booth, 2004, p. 77-81). 
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5 Relatie retoriek en wetenschap/educatie 

5.1 Retoriek en wetenschap 
 

De wetenschap heeft – ten onrechte – jarenlang, geclaimd zich te baseren op de “waarheid” 

of “waarheden”. Wetenschap als de zoektocht naar waarheid lijkt ver af te staan van retoriek 

als het onderzoek van motieven. Een groot deel van het wetenschappelijk discours is echter 

níet formeel, klinisch en syllogistisch, maar wel strategisch, argumentatief en retorisch 

(Herrick, 2004, p. 198-199). Het kan niet worden ontkend dat er ook in de wetenschappelijke 

wereld strikte spelregels bestaan voor wat geschreven kan worden en hoe dat moet gebeuren 

(Edwards et al., 2004, p. 5)? Freedman & Medway (1994) gaan nog verder. Volgens hen 

evolueert de wetenschap niet door opeenvolgende vondsten, maar door de overreding van 

invloedrijke groepen. Argumenten hebben voor hen enkel lokaal waarde, dé waarheid bestaat 

niet, verklaringen hebben geen universele, maar enkel een communale grond (Freedman & 

Medway in Edwards et al., 2004, p. 5). Dit idee is echter niet nieuw, Watson illustreerde deze 

stelling reeds in 1995. Hij schrijft de inleiding van een artikel over management in de 

typische wetenschappelijke stijl om daar in een volgende paragraaf over te reflecteren: ook 

wetenschappers dienen zich te houden aan bepaalde codes en conventies. Kuhn (1970), 

Latour (1987) en Booth (2004) werken dit idee verder uit. 

Sutton-Smith verwijst naar het boek van Kuhn The Structure of Scientific Revolutions 

(1970). Dit boek toont aan dat menselijke motivatie een grote rol speelt in de ontwikkeling 

van wetenschap (Sutton-Smith, 1997, p. 13). Ook Latour komt tot een gelijkaardige 

conclusie. Zijn onderzoek (1987) toont aan dat de praktijk van veel onderzoekslabo’s afwijkt 

van de ethiek die er zou moeten heersen. Wetenschap is volgens Latour in de eerste plaats dan 

ook een retorisch en politiek spel, waarin door middel van overtuigende strategieën 

bondgenoten moeten worden gemaakt. Latour toont aan iemand overtuigen maar voor een 

deel te maken heeft met argumentatie. Zo is ook networking steeds belangrijker voor een 

wetenschapper die zijn of haar onderzoeksresultaten aanvaard wil weten door collega’s. Voor 

meer informatie over de relatie tussen retoriek en wetenschap verwijs ik door naar Booths 

The Rhetoric of Rhetoric (2004, p. 55-74). 
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5.2 Retoriek en educatie 
 

In het hoofdstuk over geletterdheid wees ik al op het problematisch karakter van kennis. 

Kennis blijkt steeds een constructie binnen een wel bepaalde Discourse (Gee, 1996, p. 41). 

De visie van de New Rhetoric op wetenschap en waarheid maakt het concept kennis nog 

complexer. Dit zorgt voor een zware druk op het onderwijs dat traditioneel wordt omschreven 

als een plaats waar kennis wordt overgedragen. Want wie bepaalt nog welke kennis moet 

worden onderwezen (Soetaert, Mottart & Verdoodt, 2004)? Voor Graff wordt onderwijs dan 

ook een zaak van “teaching the conflicts” (1987, p. 252). Het onderwijs moet verschillende 

perspectieven en diverse vormen van soms contradictorische kennis met elkaar confronteren. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat het onderwijs wordt georganiseerd als een “Contact Zone” 

(Pratt, 1991; Soetaert, Mottart & Verdoodt, 2004). Academisch geletterd worden houdt dan 

voor een groot stuk in dat men zicht leert krijgen op het debat: welke groepen strijden met 

elkaar, hoe zien deze groepen zichzelf en hoe beschrijven ze de anderen? Academische 

geletterdheid valt in dit perspectief samen met een opleiding in retorica. 

Dit houdt volgens Booth (2004) in dat het onderwijs moet werken aan een 

voortdurend retorisch bewustzijn bij kinderen en jongeren. Het is immers belangrijk dat 

kinderen en jongeren inzien dat feiten geconstrueerd worden en dat men ze dus niet los van 

de context kan zien. Het is dan ook goed dat een leerkracht streeft naar een zekere vorm van 

politieke correctheid in zijn of haar klas, al dient men wel te beseffen dat kinderen en 

jongeren – eens ze een stap buiten de schoolpoort zetten – geconfronteerd worden met 

boodschappen die niet noodzakelijk even (politiek) correct zijn. Het komt er dan op aan om 

als kind of jongere voldoende gewapend te zijn om dit soort boodschappen te kunnen 

decoderen en interpreteren. Vanobbergen stelt – weliswaar vanuit een ander perspectief: 

 

“Wanneer we onderwijs zien als de tijd en ruimte die een samenleving zichzelf geeft 

om over zichzelf te reflecteren, om vanuit deze reflectie vervolgens bepaalde 

gevoeligheden te representeren, lijkt het niet wenselijk om bepaalde aspecten uit de 

samenleving a priori uit de school te bannen” (Vanobbergen, 2003, p. 182). 

 

Volgens Edwards et al. (2004) is het aandeel van retoriek in het onderwijs echter nog veel 

groter. Zij zien in retoriek een tool waarmee men een aantal educatieve discussiepunten kan 

verkennen en onderzoeken (2004, p. 8). In hun boek Rhetoric and Educational Discourse: 
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Persuasive Texts (2004) analyseren ze het onderwijs retorisch op verschillende niveaus. Ze 

gaan na met welke metaforen naar lesgeven en leren wordt verwezen en hoe elke metafoor 

bepaalde groepen mobiliseert (2004, p. 29). Verder tonen ze aan dat leerkrachten in opleiding 

vaak geconfronteerd worden met bepaalde theorieën over leren en lesgeven, zonder dat ze 

worden ingelicht over de manier waarop deze theorieën geselecteerd werden binnen hun 

opleiding en hoe deze theorieën historisch en retorisch tot stand kwamen. De kritische 

dimensie van het lesgeven verdwijnt op de achtergrond (2004, p. 68). Edwards et al. (2004) 

gaan ook dieper in op de manier waarop ICT in het onderwijs wordt gepromoot, op het 

fenomeen van “leren op de werkplaats”, op het gebruik van retoriek in het 

onderwijsmanagement, etc.  

De kracht van Edwards et al. (2004) ligt volgens mij in het besef dat de noodzaak van 

een retorisch bewustzijn in onderwijs niet alleen gelegitimeerd is door de bruikbaarheid voor 

leerlingen in hun verdere leven. Retoriek is een verhelderende praktijk voor iedereen die te 

maken heeft met onderwijs aangezien ze een aantal schema’s en patronen kan blootleggen 

waardoor het onderwijs als sociaal instituut beter begrepen kan worden.  

Een voorbeeld van zo’n patroon wordt uitgewerkt door Pauw (2007). Zij wijst op een 

terugkerend element in het genre van het reflectieverslag in het hoger onderwijs. Zonder het 

in die termen te stellen onthult ze reflectieverslagen als een soort van videogame: het belang 

van het proces an sich neemt af in het voordeel van het belang van het verhaal over het 

proces. Studenten die het slim spelen weten welke elementen het best aan bod komen in zo’n 

verhaal. 

 

 

6 Retorische videogame-analyse: de Dramatistische Pentad 

6.1 Inleiding 
 

Volgens Burke (1945) is elk handelen retorisch. Het is eigen aan de mens om na te denken 

over symbolen. Mensen ontdekken onbewust hoe symbolen werken, en waarom ze er in 

waarnemen, denken en handelen door beïnvloed worden (Foss, 2004, p. 4). In een poging om 

meer bewust om te gaan met dit inzicht, ontstaan in de loop der jaren methodes voor 

retorische kritiek. “[It] enables us to become more sophisticated and discriminating in 

explaining, investigating, and understanding symbols and our responses to them” (Foss, 
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2004, p. 7). Een retorische analyse zal videogames dus niet alleen onderzoeken om een 

bijdrage te leveren aan ludologie of aan het onderwijs. Een retorische analyse zal ook steeds 

een bijdrage leveren aan ons inzicht in het communicatief proces. 

Er rijzen twee belangrijke vragen. Ten eerste: welke artefacten, welke videogames, 

komen in aanmerking voor een retorische analyse? En ten tweede: hoe kunnen deze 

artefacten op een systematische manier worden bestudeerd? Het antwoord op de eerste vraag 

is al gedeeltelijk beantwoord. Elk handelen is retorisch, bijgevolg kan elke vorm waarin 

mensen symbolen gebruiken retorisch geanalyseerd worden. In feite kunnen dus alle 

videogames geanalyseerd worden met een retorisch analysemodel: ze worden geproduceerd, 

gespeeld, bediscussieerd, etc. Foss noemt twee voorwaarden: (1) het artefact moet op het 

eerste zicht in staat zijn iets te vertellen over retorische processen, en (2) het artefact moet de 

interesse van de onderzoeker opwekken (2004, p. 12). In het analysedeel van deze scriptie zal 

ik een aantal videogames selecteren op basis van deze kenmerken, aangevuld met een aantal 

“rules of thumb” van Burke (1941b, p. 69) om ze nadien retorisch te analyseren. 

Eerst probeer ik echter een antwoord te formuleren op de tweede vraag: hoe kunnen 

deze artefacten op een systematische manier worden geanalyseerd? In wat volgt werk ik een 

model uit voor videogamestudie. Daarbij vertrek ik vanuit de Pentad van Burke (1945) – 

waarvoor recent terug een grotere aandacht kan worden vastgesteld (Rutten, Soetaert & 

Mottart, 2008) – om die vervolgens te verfijnen vanuit de inzichten van Kimberling (1982), 

Brummett (2006), Mc Allister (2004) en Bogost (2006). Ik zal de methode echter niet 

wijzigen, in die zin blijft het in de eerste plaats Burkes Pentad.  

Men kan een aantal bedenkingen formuleren bij een retorisch analysemodel. Zo ben ik 

me ervan bewust dat elk analysemodel en dus ook Burkes Pentad (1945), slechts een bril of 

een lens is om naar een artefact te kijken (Foss, 2004, p. 12). Burke stelt immers: “every way 

of seeing is also a way of not seeing” (in Soetaert, 2006b). Daarenboven is elke interpretatie 

van een cultureel artefact steeds persoonlijk (Foss, 2004, p. 21). Toch denk ik dat een 

Pentadische analyse het louter beschrijvende kan overstijgen. Onder meer doordat elke 

analyse een bijdrage levert tot een ruimere retorische theorievorming. 

 

 

6.2 Kenneth Burke: The Pentad 
 

Ik gaf al eerder aan dat Burke naar zijn epistemologie en praxis verwijst met de term 
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Dramatisme (1945). Hij verklaart zijn woordkeuze met de stelling dat taal in de eerste plaats 

een vorm van actie is en dus niet zozeer een vorm van kennis (1978, p. 330). Burke 

onderscheidt motion en action. Motion verwijst naar een beweging in de natuur, Action naar 

het handelen dat gestuurd wordt door motieven en intenties. Een actie is dus een 

gemotiveerde handeling, actie is symbolisch. In zijn boek A Grammar of Motives (1945 

[1969]) gaat Burke op zoek naar deze motieven die in elke handeling schuilen. Hij stelt het 

gebruik van de Pentad voor. Het gaat om vijf sleuteltermen, een grammatica om over 

symbolisch handelen te kunnen spreken: Act, Scene, Agent, Agency en Purpose. “Any 

complete statement about motives will offer some kind of answers to these five questions: 

what was done (act), when or where it was done (scene), who did it (agent), how he did it 

(agency), and why (purpose)” (1945, p. xv)22. Later beklaagt Burke zich dat hij een de Pentad 

en geen Hextad – met Attitude als zesde term – heeft uitgewerkt. Burke besluit echter dat 

Attitude ook als een eigenschap van de Agent kan worden besproken (Burke, 1972, p. 23).  

De Dramatistische Pentad heeft twee grote voordelen. Enerzijds is het analysemodel 

heel transparant, anderzijds vermijdt het de ambiguïteit niet, “what we want is not terms that 

avoid ambiguity, but terms that clearly reveal the strategic spots at which ambiguities 

necessarily arise” (1945/1969, p. xviii)23. De nadruk ligt voor Burke echter niet op het louter 

beschrijven van de termen uit de Pentad, maar op “ratio’s” (1978, p. 332). Het is in het 

dialectisch proces van de verschillende termen dat menselijke motieven zich tonen. Burke 

(1978) geeft onder andere de “Scene-Act ratio” als voorbeeld. In deze ratio wordt duidelijk 

hoe de Scene de Act beïnvloedt. Zo is Irak voor de Amerikanen vandaag een totaal andere 

Scene dan Vietnam in de jaren 60-70, wat gevolgen heeft voor de manier waarop er oorlog 

wordt gevoerd. Met zijn idee van ratio’s vindt Burke aansluiting bij Perelman & Olbrechts-

Tyteca (1958), die stellen dat de betekenis en het bereik van een geïsoleerd argument bijna 

niet kan worden begrepen zonder ambiguïteit. Volgens hen is het gevaarlijk om argumenten 

los te koppelen van elkaar en van de context (Kissel, 1996, PART III, ¶ 1). 

Een ander belangrijk concept binnen het Dramatistisch model is “Circumference” 

(1945, p. 80). Deze bepaalt de grenzen van de Dramatistische analyse. De Circumference kan 

worden vergroot en verkleind. Een Act kan op microniveau worden bestudeerd, maar kan ook 

in een ruimer perspectief worden geplaatst. Burke toont aan hoe onder invloed van de 

industrialisering onze Circumference, ons perspectief op de werkelijkheid versmalt tot het 

financiële (1945, p. 91). Een voorbeeld kan één en ander verduidelijken. In de videogame 

THE LEGEND OF ZELDA: THE PHANTOM HOURGLASS (2007) voor Nintendo DS – 

een draagbare spelcomputer met twee schermpjes – speelt men de rol van Link, een kleine 
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jongen die een meisje probeert te redden uit de handen van een schurk. In één fragment krijgt 

de speler de opdracht twee landkaarten – één op het bovenste en één op het onderste scherm – 

tegen elkaar te duwen. Een heleboel spelers moeten voor deze opdracht toevlucht zoeken in 

een strategy guide om verder te raken. Doordat ze zo opgaan in de virtuele wereld (de Scene), 

hebben ze geen oog voor de “echte”24 Scene waarin ze spelen: een Nintendo DS kan worden 

dichtgeklapt, waardoor beide schermpjes tegen elkaar gedrukt worden. Het verschil in 

Circumference maakt het de spelers knap lastig. De link kan worden gelegd met het 

managementprincipe: “thinking outside the box”. 

Burke paste zijn Dramatistische Pentad nooit toe op de virtuele wereld. Toch geeft hij 

volgens Thompson (in Chaney, Ruggill & McAllister, in press) een aanzet met de stelling: 

“Men have talked about things in many ways, but the Pentad offers a synoptic way to talk 

about their talk-about” (Burke, 1945, p. 56). Thompson ziet in die “talk-about” een 

verwijzing naar de nieuwe media (in Chaney, Ruggill & McAllister, in press, p. 67). 

 

 

6.3 Kimberling: Dramatisme en populaire kunst 
 

In 1982 verschijnt het boek Kenneth Burke’s Dramatism and Popular Arts. De auteur, 

Kimberling, ziet in Dramatisme het meest geschikte analysemodel om de formele aspecten 

van populaire kunst te analyseren. De methode heeft volgens hem een zodanig breed bereik 

dat het de verschillende gebruikte methodes zoals structuralisme, semiotiek en nieuwe 

hermeneutiek kan omvatten (1982, p. 99). De Dramatistische methode lijkt Kimberling dan 

ook uitermate geschikt voor gebruik in een onderzoeksdomein als filmstudies waarin zodanig 

veel verschillende perspectieven worden ingenomen dat de zoektocht naar antwoorden erdoor 

gehinderd wordt (1982, p. 99). Williams (2005) stelt dat deze analyse ook opgaat voor 

videogames. Ik sluit me hierbij aan. 

Kimberling (1982) analyseert de film Jaws met behulp van de Pentad van Burke 

(1945). Hij toont aan hoe deze film via een dialectisch proces tot stand kwam. Jaws is een 

verfilming van een boek. Dit impliceert dat het oorspronkelijke boek eerst vertaald diende te 

worden naar een script. Kimberling (1982) toont aan dat heel wat mensen en omstandigheden 

dit vertaalproces mee vorm gaven. De oorspronkelijke schrijver van het boek leverde de 

basistekst die herwerkt werd door een aantal scenaristen. Nadien maakte regisseur Steven 

Spielberg ook nog aanpassingen. Daarenboven hadden ook de acteurs nog inbreng wanneer 
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het script werd omgezet in film. Doordat de film voor een deel op zee werd gedraaid, was het 

filmproces daarnaast onderhevig aan de weersomstandigheden. Kimberling (1982) analyseert 

echter niet alleen het productieproces, hij schenkt ook aandacht aan de manier waarop Jaws 

als cultuurproduct ontvangen wordt door het publiek. Voor Kimberling is Burkes Pentad een 

tool om het proces van artistieke creatie op een ogenschijnlijk eenvoudige manier te 

verbinden met de reactie van het publiek (1982, p. 97). Alhoewel Kimberlings boek handelt 

over film en televisie, kan zijn analyse interessant zijn voor videogames. Dit medium kent 

ook steeds meer dan één auteur en wordt ook vanuit een veelheid aan perspectieven 

bestudeerd. Daarenboven vallen bij videogames de intenties van de auteurs – net als bij film 

en televisie – nooit volledig samen met die van de spelers. Bij het analyseren van videogames 

zal het dus belangrijk zijn om de termen van de Pentad te benoemen vanuit minimum twee 

perspectieven: auteur en publiek. 

Interessant is ook dat Kimberling (1982) in zijn analyse de sterkte van Burkes notie 

van Circumference (1945) illustreert. Wanneer men op zoek gaat naar de betekenis van 

populaire film, kan men zowel de motieven van de personages uit het verhaal analyseren, 

maar ook deze van de acteurs, de regisseur, de kijkers, de publieke opinie, etc. Men kan het 

bereik van de analyse vergroten en verkleinen alsof men de camera waarmee men de situatie 

filmt steeds op een niveau hoger plaatst. Op een gelijkaardige manier kan men nadenken over 

videogames. Wat zijn de motieven van een personage in een videogame? Zijn deze motieven 

uitgewerkt? Veranderen deze doordat de speler er zijn/haar eigen motieven op projecteert? 

Hoe wordt in de ruimere samenleving gedacht over de motieven van het hoofdpersonage en 

van de speler? 

 

 

6.4 Brummett: verband tussen Cultural Studies en retoriek 
 

Brummett stelt in zijn boek Rhetoric in popular culture (2006) dat cultuur uit tekens is 

opgebouwd. Alles is een teken, want niets staat zomaar op zichzelf, alles verwijst naar iets 

anders, en dus steeds naar betekenis. Brummett noemt drie manieren waarop dingen als 

tekens fungeren: (1) indexically - betekenis door associatie, (2) iconically - betekenis door 

gelijkenis, en (3) symbolically - overeengekomen, conventionele betekenis. Een specifiek 

soort teken is het culturele artefact. Een cultureel artefact is een actie, gebeurtenis of object 

dat als een geheel wordt waargenomen. De betekenis(sen) ervan zijn breed geaccepteerd. 
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Daarenboven verwijst de betekenis ervan naar hoe verschillende abstracte groepen zich 

identificeren (Brummett, 2006). 

Brummett verbindt Cultural Studies hier met retoriek. Voor Brummett is een cultuur 

een groep van systematisch aan elkaar gerelateerde artefacten. De betekenis van een teken als 

artefact wordt pas duidelijk wanneer het in de context van het systeem van tekens waarin het 

voorkomt wordt geïnterpreteerd. Men kan opnieuw de vergelijking maken met Gee’s idee van 

semiotische systemen. Eén van de eigenschappen van culturen is dat ze worden ervaren 

vanuit teksten. Want men kan misschien wel deel uitmaken van een bepaalde groep, men zal 

deze groep echter nooit als volledig ervaren, men ziet nooit alle artefacten samen. Enkel 

kleine setjes van met elkaar verbonden symbolen zijn zichtbaar. Deze noemen we teksten, 

zolang ze bijdragen tot dezelfde set functies. Teksten kunnen worden gelezen, dit wil zeggen, 

men kan de tekens en artefacten bekijken en hun betekenis identificeren. Retoriek is dan het 

onderzoek naar hoe betekenissen die we vinden in of geven aan teksten gemanaged en 

geordend worden opdat ze mensen zouden beïnvloeden (Brummett, 2006, p. 1-38). Of 

concreter, omdat betekenissen niet vastliggen, wordt er sociale strijd geleverd over de 

betekenis van teksten in alledaagse contexten (Gunn & Brummett, 2004, p. 710). 

Brummett somt verder in zijn boek een aantal methodes op waarmee men populaire 

artefacten kan onderwerpen aan een retorische analyse (2006). Belangrijk voor deze scriptie 

is dat hij de narratieve traditie verbindt met de Dramatistische methode. Dit versterkt de 

hypothese dat een specifieke interpretatie van de Dramatistische analysemethode geschikt is 

om videogames te bestuderen, zonder daarbij de belangrijke inzichten van de narratologie te 

negeren. Om de Dramatistische methode te optimaliseren zal er echter ook rekening moeten 

worden gehouden met de ludologische argumenten in de studie van videogames. Dat inzicht 

vind ik ook terug bij McAllister (2004). 

 

 

6.5 McAllister en Garrelts: verbinden videogames met Burkes pentad 
 

In zijn boek Game Work. Language, power, and computer game culture (2004) biedt Ken 

McAllister een methode aan om wat hij noemt het “computer game complex” retorisch te 

analyseren. Met computer game complex verwijst hij naar de combinatie van videogames en 

spelers, en naar de industrieën die beide ondersteunen (2004, p. 28-29). Voor McAllister 

kunnen videogames dan ook niet los worden bekeken van vijf retorische krachten die het 
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debat over videogames vormgeven en zo ook hun betekenis als geproduceerd en 

geconsumeerd cultureel artefact bepalen: videogames als (1) een element van de 

massacultuur, (2) een relatief onbestudeerde vorm van massacultuur, (3) een 

psychosociologische kracht waarbij videogames worden bestudeerd op basis van de positieve 

en negatieve effecten op gamers, (4) een economische kracht in de entertainmentindustrie, en 

(5) een instructionele kracht. Videogames zijn bijgevolg “a site of struggle, a point in the 

dialectic where rhetorical forces are exerted in an effort to gain dominance over competitors, 

technologies, players, concerned citizens, and the media” (2004, p. 25). 

McAlliser doopt zijn methode “a grammar of gameworks” (2004, p. 29). De methode 

gaat na hoe het computer game complex invloed heeft op én beïnvloed wordt door de 

dialectische strijd die er omheen gevoerd wordt. De methode hanteert een aanpak vanuit 

verschillende perspectieven, naar het idee van Kellner (1997), namelijk dat een geïsoleerde 

analyse van de productiemiddelen, teksten en artefacten, en van de reactie van het publiek op 

cultuurproducten niet langer volstaat (McAllister, 2004, p. 41). De grammar of gameworks is 

opgebouwd uit vijf elementen: agents, functions, influences, manifestations en transformative 

locales. Agents zijn de mensen die samen het computer game complex vormen. McAllister 

noemt de designers, de marketeers en de gamers zelf. De functions zijn de verschillende 

manieren waarop retoriek werkt onder verschillende omstandigheden om verandering te 

veroorzaken. Influences verwijzen dan weer naar hoe het computer game complex gevormd 

wordt door de vijf reeds beschreven retorische krachten. Bij manifestaties gaat het om de 

dialectische strijd rond het computer game complex, en hoe deze gerepresenteerd wordt in de 

games zelf. Transformative locales staat voor de gedragsverandering die het computer game 

complex veroorzaakt in de subjecten.  

Met de grammar of gameworks kan beschreven worden hoe betekenis kan gemaakt en 

gemanaged worden door zij die de games maken, marketen en spelen. Tegelijkertijd biedt het 

een kader om over het proces van betekenisconstructie te spreken. Daarenboven verandert in 

het analyseproces de mening van mensen, onder andere wat betreft de ethiek van 

representatie en spel. De grammar of gameworks toont aan hoe Agents elkaar proberen te 

transformeren en ook zelf getransformeerd worden (McAllister, 2004). Het lijkt me echter 

overbodig om daar een nieuwe term transformative locales te introduceren. Op zich betekent 

dit niets meer dan een houdings- en gedragswijziging. Deze twee elementen kunnen gevat 

worden met de termen: Attitude en Act. Ook de “influences” kunnen met de originele Pentad 

bestudeerd worden, wanneer men de Circumference in achting neemt. 

Garrelts maakt dezelfde oefening, ook hij tracht Burkes Pentad (1945) aan te passen 



  Een retorische analyse 70

aan de realiteit van videogames. Hij doopt het resultaat de “grammar of videogames” 

(Garrelts, 2003, p. 34): 

 

“More specifically, after briefly analyzing disciplinary commonplaces from past video 

game studies, in this chapter I propose that the video game base typically includes: 

(1) Objects-- particular functions in the world of a video game assigned to a word, 

image, or sound in the video game. (2) Agents-- entities that directly act within the 

game world to make things happen; (3) Commonly Depicted Interaction-- the 

depiction of agents interacting with and within the world of the video game. (4) 

Commonly Depicted Programmed Response—the depiction of a response the game 

executes when specific conditions are met. (5) Video Game Scenes-- the virtual world 

of the video game created through the combination of objects, agents, interaction, 

programmed responses, and non-literal audio elements.” (Garrelts, 2003, p. 42) 

 

Langs de ene kant is het verwonderlijk dat Garrelts (2003) – ook al zijn er grote gelijkenissen 

– andere termen “centraal” acht in videogame studies dan McAllister (2004). Langs de andere 

kant is dit begrijpelijk. Burke (1945) ontwikkelde zijn grammar voor de studie van 

menselijke motivatie in het algemeen. Garrelts (2003) en McAllister (2004) vinden het nodig 

om deze termen aan te passen aan de realiteit van videogames als een nieuw medium. Ik vind 

dit een eigenaardige beslissing, aangezien de oorspronkelijke termen net zo goed vertaald 

kunnen worden voor de studie van videogames. Hoe interessant ik het dan ook vind dat 

McAllister (2004) en Garrelts (2003) videogames als culturele artefacten bestuderen vanuit 

een retorisch perspectief dat uitgaat van een dialectische en dynamische visie op videogames, 

ik opteer ervoor om de oorspronkelijke termen uit de Pentad van Burke (1945) te behouden. 

Ik vind het herwerken van de Pentad overbodig. Het is net de kracht van de originele termen 

van de Pentad dat ze universeel inzetbaar zijn, en dat ze – zonder aan ambiguïteit in te boeten 

– erg helder en transparant zijn. Al deze voordelen gaan verloren bij een aanpassing van de 

termen. Daarenboven zijn de originele termen perfect in staat om alle onderzoekstopics die 

McAllister (2004) – bijvoorbeeld de sociale context van videogames – en Garrelts (2003) – 

bijvoorbeeld betekenisverlening in videogames – naar voren schuiven te analyseren. 
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6.6 Bogost: procedurele retoriek 
 

In 2007 publiceert Bogost Persuasive games. The expressive power of videogames. De 

centrale stelling van het boek is dat met de komst van de computer ook een nieuwe vorm van 

retoriek is ontstaan: procedurele retoriek. Deze nieuwe vorm van retoriek begrijpen is 

essentieel wanneer men videogames wil onderzoeken als expressieve culturele artefacten. 

Concreet wordt de vraag gesteld hoe videogames argumenten organiseren en hoe ze de speler 

beïnvloeden. Bogost definieert procedurele retoriek als “the practice of using processes 

persuasively” (2007, p. 28). Processen staan hier centraal en dat is verschillend van in een 

boek of een film, waarin respectievelijk taal en beeldtaal centraal staan. Betekenis wordt in 

videogames opgebouwd door het selectief modelleren van bepaalde elementen van de wereld 

en dus niet door het nabootsen van die wereld. Of eenvoudiger, videogames zijn een 

simulatie van een werkelijkheid. De regels van deze simulaties zijn echter niet arbitrair 

gekozen. De makers van videogames kunnen op basis van het regelsysteem een aantal 

stellingen poneren. Sterker nog, dat doen ze altijd, want elk perspectief op de werkelijkheid is 

steeds een biased perspectief. Het is Bogosts visie wanneer mensen in contact komen met een 

simulatie, ze op een erg krachtige manier beïnvloed worden door het regelsysteem en dus ook 

door de stellingen van de auteurs. Opgelet, niet alle videogames gebruiken effectief de 

procedurele retoriek. Enkel videogames die de speler kunnen overtuigen van een bepaalde 

stelling, doordat de handelingen die de speler kan uitvoeren in het spel sterk samenhangen 

met deze stelling, krijgen dan ook de titel “persuasive games” (Bogost, 2007, p. 46). 

 Dit houdt een belangrijke belofte in voor educatie, want  

 

“[i]f persuasive game are videogames that mount meaningful procedural rhetorics, 

and if procedural rhetorics facilitate dialectical interrogation of process-based clams 

about how real-world processes do, could or should work, then persuasive games can 

also make claims that speak past or against the fixed worldviews of institutions like 

governments or corporations” (Bogost, 2007, p. 57).  

 

Door videogames te spelen wordt men procedureel geletterd. Tijdens het spelen gaat men 

immers in interactie met de abstracte modellen van specifieke echte of ingebeelde processen 

in die games. Door de frictie tussen het model van het spel en de werkelijkheid – door Bogost 

de “simulation gap” (2007, p. 43) genoemd – wordt de speler verplicht om na te denken en te 
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reflecteren over beide. Anders dan in een boek, waarin men processen enkel kan beschrijven, 

hebben videogames de unieke eigenschap om deze processen te modelleren (2007, p. 260). 

Bogosts perspectief op videogames vertoont sterke gelijkenissen met dat van 

Friedman (1999). Friedman stelt dat elke simulatie steeds gebaseerd is op een aantal 

aannames. Dit zijn fundamentele principes die kunnen geconfronteerd en bevraagd worden. 

Videogames zijn voor Friedman dan ook ideologische constructen, net zoals alle andere 

teksten. Hij wijst er verder op dat de narratieven in games het individu toelaten om op te gaan 

in het spel en de onderliggende logica. 

Bogost weet met het concept procedurele retoriek als geen ander de specificiteit te 

vatten waarmee bepaalde videogames overtuigen. Ik stel erg duidelijk bepaalde videogames, 

want dit is meteen de grootste zwakte van Bogosts theorie. In zijn boek beschrijft Bogost 

onder andere het economisch systeem in ANIMAL CROSSING (2004) en het electorale 

“spel” in THE HOWARD DEAN FOR IOWA GAME (2007), niet toevallig games met een 

sterk simulatiekarakter. Procedurele retoriek is immers het overtuigen door het modelleren 

van bepaalde regels, van een bepaald systeem. Andere videogame genres zoals de point-and-

click adventure games – bv. MANIAC MANSION (1987), THE SECRET OF MONKEY 

ISLAND (1990) en MYST (1993) – zijn bijgevolg veel minder geschikt voor een analyse 

vanuit het concept procedurele retoriek. Bogosts conceptualisering van procedurele retoriek 

kan dan ook worden gezien als één mogelijke invulling van de Agent-Agency ratio uit de 

Pentad (vanuit het perspectief van de auteur). Het geeft een antwoord op de vraag: hoe 

overtuigen gamedesigners de spelers?  

Bogost doet echter ook uitspraken over de manier waarop gamers de boodschap van 

de auteurs ontvangen. Zo komt hij tot de volgende conclusie:  

 

“When we create videogames, we are making claims about these processes, which 

ones we celebrate, which ones we ignore, which ones we want to question. When we 

play these games, we interrogate those claims, we consider them, incorporate them 

into our lies, and carry them forward into our future experiences. When we read 

books, watch cinema, view art, attend theater, liten to music, pore over comics-and 

indeed when we play videogames-these media influence and change us. The 

contribute to the type of person each of us becomes, each text, each film, each song, 

each game making a mark, a unique inspiration or averson” (2007, p. 339).  

 

Misschien is dit idee, samengevat in de notie van simulation gap iets te naïef positief. Is het 
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wel zo dat gamers gedwongen worden om na te denken over de systemen die procedureel 

gerepresenteerd worden in videogames? 

Uit Bogosts theorie (2007) onthou ik vooral de unieke manier waarop processen 

worden ingezet in videogames om mensen te overtuigen. Het concept procedurele 

geletterdheid lijkt uitermate geschikt om voor een aantal videogames de Agent-Agency ratio 

vanuit ontwikkelaarsperspectief te bestuderen. Dit inzicht is belangrijk. Uit Brummett (2006) 

bleek immers al dat de Pentad niet als enige analysemodel kan worden gepresenteerd. Ik stel 

hier dan ook de hypothese dat de Pentad geschikt is als een soort van meta-analysemodel 

voor videogames. Het schept een kader om naar videogames te kijken met een open blik. Dit 

neemt echter niet weg dat binnen een Dramatistische analyse ruimte is voor inzichten vanuit 

andere (wetenschappelijke) disciplines. Zo blijkt Bogosts “methode” (2007) erg bruikbaar 

voor een analyse vanuit de Agent-Agency Ratio. Op een gelijkaardige manier zou men voor 

een analyse met focus op de Scene nuttige informatie kunnen vinden binnen het domein van 

de culturele geografie, of voor een analyse met focus op de Agent binnen de psychologie. 

 

 

7 Samenvattend: Dramatistische analyse van videogames 
 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de Pentad van Burke (1945) geschikt is voor het 

analyseren van kunst (Kimberling, 1982) in het algemeen, en ook videogames in het 

bijzonder. Een Pentadische analyse houdt de premisse in zich dat het de methodologische 

moeilijkheden uit de gamestudies – bijvoorbeeld de discussies over narratologie versus 

ludologie – kan overstijgen. Met de Pentad kan een metaperspectief worden ingenomen. In de 

confrontatie van de vijf termen (Act, Agent, Agency, Scene en Purpose, eventueel aangevuld 

met Attitude) worden menselijke motieven blootgelegd. Hoe deze confrontatie moet 

gebeuren, ligt echter niet vast. Het onderzoek van Bogost (2007), met de conceptualisering 

van procedurele retoriek als het overtuigen van mensen door het succesvol simuleren van 

processen, toont aan dat binnen elke ratio nog ruimte is voor exploratie. 

Daarenboven dient de Pentadische analyse uit te gaan van een veelheid aan 

perspectieven, waarbij minimaal het perspectief van de auteurs en dat van het publiek worden 

besproken (Kimberling, 1982). De debatten die in en rond videogames worden gevoerd 

kunnen niet worden genegeerd omdat deze invloed uitoefenen op de auteurs en de gamers 

(McAllister, 2004). Games kunnen vanuit verschillende perspectieven worden bekeken en de 
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betekenis ervan ligt niet vast. Daarom is het belangrijk dat een retorische analyse oog houdt 

voor nuance en twijfel. Het is niet de bedoeling om de Pentad te gebruiken als advocaat voor 

of tegen de wenselijkheid van het gebruik van videogames in de klas. Het is wel de bedoeling 

om dankzij de Pentad een kritisch en genuanceerd beeld te kunnen schetsen van een aantal 

populaire videogames.  

De Dramatistische Pentad brengt me terug bij de drie metaforen voor media 

geletterdheid van Meyrowitz (1998) en de definitie van Buckingham & Burn (2007) voor 

game literacy. Alle aandachtspunten die Meyrowitz (1998) destilleerde uit de drie metaforen 

voor mediageletterdheid komen aan bod in een Pentadische analyse. Zo heeft de analyse oog 

voor de inhoud van videogames. Toch wordt door een specifieke interpretatie van de Pentad 

op basis van de ideeën van Kimberling (1982), Brummett (2006), McAllister (2004) en 

Bogost (2007) ook de specificiteit van het medium en de wijze waarop het de speler 

beïnvloedt niet ontkent. Daarenboven kan men via het concept Circumference ook de 

effecten van het medium op micro- en macroniveau onderzoeken. Ook alle aspecten uit de 

definitie voor game literacy van Buckingham & Burn komen aan bod:  

 

“a theory that addresses both the representational and ludic dimensions of games; 

that incorporates a critical as well as a functional dimension; that addresses the 

textual dimensions of games, while also recognising the social contexts and social 

processes through which literacy is manifested and developed; and that entails a focus 

on the creative writing dimensions as well as on reading or consumption” (2007, p. 

334).  

 

Enkel de dimensie van het creatief schrijven werd tot nu toe nog niet behandeld in 

deze scriptie. Toch zou een retorische analyse met behulp van de Pentad bijdragen aan deze 

dimensie. Foss stelt dat training in retorische kritiek uiteindelijk onze communicatieve 

vaardigheden verbetert. De onderzoeker krijgt door retoriek beter inzicht in de manier waarop 

symbolen effectief kunnen worden ingezet (2004, p. 8). Daarenboven leerde ik van 

Kimberling ook de productiekant te analyseren aan de hand van de Pentad. 

In het volgende hoofdstuk illustreer ik de mogelijkheden van de Dramatistische 

Pentad aan de hand van een toepassing op twee populaire videogames: BIOSHOCK (2007) 

en COMMAND AND CONQUER 3: TIBERIUM WARS (2007). 
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III Analyse 
 

1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk pas ik de Dramatistische Pentad toe op drie scènes uit twee commerciële 

videogames – BIOSHOCK (2007) en COMMAND AND CONQUER 3: TIBERIUM WARS 

(2007). Dit impliceert dat ik een aantal keuzes maak. Ik selecteer twee videogames en ik kies 

daaruit een aantal fragmenten. Mijn voorkeur gaat naar BIOSHOCK (2007) en COMMAND 

AND CONQUER 3: TIBERIUM WARS (2007) om verschillende redenen. Op de eerste 

plaats voldoen beide games aan de criteria die Foss vooropstelt: ze kunnen iets vertellen over 

retorische processen en allebei weten ze mij te verbazen en mijn interesse te wekken (2004, 

p. 12). Ten tweede wekken de games niet alleen mijn persoonlijke interesse, maar ook die van 

vele andere gamers. Beide videogames worden wereldwijd onthaald als het beste wat het 

genre in 2007 te bieden had. 

Per spel kies ik drie fragmenten voor analyse. Ik gebruik daarbij de “rules of thumb” 

van Burkes kritische methode als leidraad (1941b, p. 69). Dit betekent dat ik uitkijk naar: (1) 

“dramatic alignment” en de systemen die elementen versterken in “dramatic or dialectic 

opposition”, (2) kritieke momenten – begin, einde en sleutelmomenten – en (3) onderliggende 

beeldspraak waarin zich een zekere vorm van strijd profileert (1941b, p. 69-83). 

 Bij elk fragment geef ik een korte beschrijving, waarna ik het fragment bespreek 

vanuit het perspectief van de productie en dat van de response. Mijn keuze voor de term 

“response” is niet toevallig. Net als Kimberling (1982) ben ik ervan overtuigd dat ook 

populaire cultuur aanzet tot nadenken – en niet louter geautomatiseerde “reacties” losweekt 

zoals Kaplan beweert (Kimberling, 1982, p. 70). Ik start met een Pentad die een algemeen 

overzicht biedt, om daarna in te gaan op een aantal interessante ratio’s. Om aan te duiden 

welke termen verschillen van de algemene Pentad, worden deze in het vet weergegeven. Het 

is binnen de Burkeaanse traditie niet de gewoonte om telkens opnieuw alle termen te 

benoemen. Ik zal dit echter wel doen vanuit de overtuiging dat dit de lezer meer transparantie 

biedt. 

 Om inzicht te krijgen in het perspectief van de ontwikkelaars en andere spelers baseer 

ik me op een aantal bronnen die ik op het internet vond. Audiologs, websites van de auteurs, 

persoonlijke weblogs, etc. Deze bronnen zijn mee opgenomen in de literatuurlijst. 
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2 BIOSHOCK (2007) 

2.1 Synopsis 

 

Het spel BIOSHOCK (2007) is een first person shooter (FPS). De FPS is het meest 

controversiële genre onder de videogames. Andere populaire shooters als Doom en 

CounterStrike worden in de pers genoemd als verantwoordelijken voor schietpartijen in 

respectievelijk Columbine (Verenigde Staten) en Erfurt (Duitsland). BIOSHOCK (2007) 

kenmerkt zich, net als andere FPS, door het perspectief – eerste persoon, een snelle speelstijl 

en grafisch expliciet geweld. Hierdoor wordt BIOSHOCK (2007) in België verkocht met een 

18+-rating en een waarschuwing voor bloedvergieten, verwijzingen naar drugs, intens 

geweld, sexuele thema’s en obscene taal. 

BIOSHOCK (2007) kan enkel worden gespeeld op de krachtigste dragers: Xbox360 

en pc. Het spel maakt immers gebruik van de nieuwste grafische technologieën om een 

prachtige art-decowereld op het scherm te toveren (aangepaste Unreal Engine 2.5). In deze 

wereld speelt de speler de hoofdrol in een post-apocalyptisch verhaal, dat voor een stuk 

gebaseerd is op de boeken van Ayn Rand (1943; 1957) over het objectivisme.  

BIOSHOCK (2007) blijkt binnen het genre van de shooters hoog te scoren. Het spel 

wordt overladen met prijzen. Zo won het de titel “Game Of The Year (2007)” op de British 

Academy Video Games Awards, georganiseerd door de British Academy of Film and 

Television Arts (BAFTA), dat is zowat de hoogst haalbare award in de gameswereld. 

Daarnaast scoort het spel ook erg goed op metacritics.com en gamerankings.com. Deze 

websites bieden een overzicht van alle recensies die online verschenen over het spel. Ze zijn 

een dermate belangrijke graadmeter dat zelfs ontwikkelaars zich erop baseren om hun 

strategie voor de toekomst te bepalen (Hillis, 2008). 

 

 

2.2 Introductiescène 

2.2.1 Beschrijving 
 

BIOSHOCK (2007) begint met een kort tekstbericht: “1960. Mid-Atlantic”, gevolgd door een 

3D-animatiefilmpje in eerste persoon. De speler maakt kennis met een passagier uit een 

vliegtuig. Plotseling stort het vliegtuig neer. Het logo van BIOSHOCK (2007) verschijnt in 
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beeld. Even later bevindt het personage zich in zee en probeert hij naar boven te zwemmen. 

Het is nu aan de speler om het personage te “besturen”. De speler heeft geen andere keuze 

dan naar een vuurtoren te zwemmen en daar in een onderzeeër te stappen. Deze brengt de 

speler naar de onderwaterstad “Rapture”. De ontwerper van de stad – Andrew Ryan – stelt 

zichzelf en zijn stad voor aan de speler in een filmpje dat op de wand van de onderzeeër 

wordt geprojecteerd. Ryan vertelt dat enkel de beste wetenschappers en kunstenaars worden 

toegelaten in Rapture, en dat er in de stad geen restricties gelden voor kunst en wetenschap. 

Alles kan en mag. 

Wanneer de speler de stad binnenstapt, wordt al snel duidelijk er iets is misgelopen. 

De stad is vervallen en wordt bevolkt door gek geworden, genetisch gemanipuleerde mensen. 

Via een radio uit de onderzeeër wordt de speler aangesproken. De actie begint. Quasi meteen 

wordt de speler meegesleept in het verhaal: hij/zij spuit zichzelf – of toch zijn/haar virtuele 

personage – in met een stof die het mogelijk maakt om plasmids (superkrachten) te 

gebruiken, wordt aangevallen door een mutant en slaat deze met een koevoet neer... 

 

 

2.2.2 Pentadische analyse: productie 
 

Scene:  FPS-genre binnen de videogame-wereld 

Agent:  Meer dan zestig ontwerpers (programmeurs, geluidstechnici, etc.) van het 

bedrijf 2K Irrational Games (Boston en Australië), geleid door Ken Levine 

Act:   Ontwerpen van de introductiescène van BIOSHOCK (2007) 

Agency: Technologisch, ludologisch en narratologisch 

Purpose: Het FPS-genre ontwikkelen en verder laten evolueren 

 

Het ontwikkelen van BIOSHOCK (2007) is een Act waarbij meerder dan zestig auteurs 

betrokken zijn. Onder hen programmeurs, geluidstechnici, grafische ontwerpers, etc. – zo 

hielden twee mensen zich een jaar lang fulltime bezig met het ontwerpen van watereffecten. 

Als Agent kan men hier 2K’s Irrational Games noemen. Dit bedrijf heeft vestigingen in 

Boston en Australië. In beide vestigingen werd aan BIOSHOCK (2007) gewerkt, en dat onder 

leiding van Ken Levine. In interviews voorafgaand aan de release van het spel, laakt Levine 

het gebrek aan innovatie binnen het FPS-genre (Williams, 2006; Perry, 2006). Met 

BIOSHOCK (2007) wil hij laten zien dat het genre nog niet uitgeput is. Het FPS-genre kan 
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hier als de sub-Scene binnen de ruimere Scene van de gameswereld worden beschreven, de 

intentie van Levine om het genre te laten evolueren als de Purpose. De middelen (Agency) 

waarmee Levine en zijn team dat trachten te verwezenlijken, kan op verschillende niveaus 

worden beschreven. Het laagste niveau is dat van de technologie: het spel moet worden 

geprogrammeerd. Op een volgend niveau situeren zich de ludologische, narratologische en 

cinematografische (“dramatische”) elementen die worden aangewend om de speler een (voor 

het genre) vernieuwende ervaring te bieden. Daarnaast is er nog het publiciteitsniveau dat ik 

hier verder niet zal behandelen. 

 

 

Een productieteam heeft meer dan één doelstelling (Agents-Purpose ratio) 

 

Scene:  FPS-genre binnen de videogamewereld 

Agent:  Meer dan zestig ontwerpers (programmeurs, geluidstechnici, etc.) van het 

bedrijf 2K Irrational Games (Boston en Australië), geleid door Ken Levine 

Act:   Ontwerpen van de introductiescène van BIOSHOCK (2007) 

Agency: Technologisch, ludologisch en narratologisch 

Purpose: Het FPS-genre ontwikkelen en verder laten evolueren, Jazz-muziek 

promoten, etc. 

 

Eigenlijk is het niet juist om hier over “de Purpose” te spreken. Aangezien BIOSHOCK 

(2007) door een grote groep Agents is ontwikkeld, is “de Purpose” immers moeilijk te 

bepalen. De Purpose mag voor Levine dan wel de vernieuwing van het FPS-genre zijn, voor 

andere ontwikkelaars kan dat anders liggen. Voor audio director Ridgway is BIOSHOCK 

(2007) misschien het middel waarlangs ze Jazzmuziek – haar persoonlijke favoriete 

muziekstijl – in de gameswereld kan bekend maken (Interview Emily Ridgway, 2007). Voor 

de leveldesigners is het misschien wel de voorliefde voor art deco. En overkoepelend is er 

uiteraard de doelstelling om zoveel mogelijk gamers te bereiken en véél geld te verdienen, al 

was het maar om nadien nog projecten als BIOSHOCK (2007) te kunnen dragen:  

 

“Our goal with BioShock that it’s not the game that 100k people and all the game 

journos say ‘that’s the game that changed the way I look at games!’ If that’s the case, 

there’s no BioShocks. Our goal with BioShock is that 2 million people and all the 

game journos say ‘that’s the game that changed the way I look at games!’ (Well at 
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least, FPS games)” (Levine in Liquidize105, 2006).  

 

Het is een belangrijk inzicht dat al deze verschillende Purposes op elkaar inspelen tijdens het 

creëren van BIOSHOCK (2007). Het bewijst dat de ontwikkeling van een videogame een 

complex dialectisch proces is. 

 

 

Invloed van de gameswereld op het ontwerpen (Scene-Act ratio) 

 

Scene:  FPS-genre binnen de videogamewereld, met een systeem van previews en 

reviews en verschillende platformen 

Agent:  Meer dan zestig ontwerpers (programmeurs, geluidstechnici, etc.) van het 

bedrijf 2K Irrational Games (Boston en Australië), geleid door Ken Levine 

Act:   Ontwerpen van de verhaallijn van de introductiescène van BIOSHOCK 

(2007) 

Agency: Technologisch, ludologisch en narratologisch 

Purpose: Het FPS-genre ontwikkelen en verder laten evolueren 

 

Het ontwikkelen van een videogame blijkt een langdurig en complex proces te zijn. Een groot 

deel van het werk is puur technisch. Ken Levine stelt hierbij duidelijk dat men eerst aan de 

gameplay – de ludologische elementen – werkt, pas later wordt er een verhaal aan 

toegevoegd (Levine in Liquidize105, 2006; Official BioShock Podcast, Episode Nine). Dit 

heeft gevolgen voor de gamesjournalistiek. De gespecialiseerde pers hanteert een systeem 

van previews en reviews. Publishers doen daar graag aan mee. Aangezien de ontwikkeling 

van games lang duurt, proberen de publishers een hype te creëren zodat op de 

verschijningsdatum iedereen weet dat hun videogame te koop is. Maar doordat er in het begin 

vaak nog maar weinig te tonen valt en ook het verhaal pas na de gameplay wordt 

geïmplementeerd, wordt er in previews vaak foute informatie verspreid. Zo werd 

BIOSHOCK (2007) oorspronkelijk voorgesteld aan de pers als een FPS in een Nazi-kamp. In 

nog andere previews stelde men dat de speler op een tropisch eiland de dochter van een 

senator zou moeten redden uit de handen van een genadeloze sekte. Dit idee leek ook 

werkelijkheid te gaan worden, tot de concurrentie FAR CRY (2004) op de markt bracht, ook 

een FPS op een tropisch eiland. Irrational Games voelde zich genoodzaakt om het roer om te 

gooien. 
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Ook de lancering van nieuwe consoles (zoals onlangs de Xbox360, de PS3 en de Wii) 

heeft invloed, aangezien het voor een groot stuk bepaalt in welke mate publishers willen 

financieren voor nieuwe innovatieve games (Levine in Molloy, 2006, ¶ 26). Uit dit voorbeeld 

blijkt hoe een verandering in de (FPS) Scene de Act van het creëren beïnvloedt.  

Niet alleen de concurrentie, ook het publiek bepaalt de richting die men uitgaat bij de 

ontwikkeling van een videogame. Het publiek reageert immers op de vele previews die op het 

internet en in gamesmagazines verschijnen. Ontwikkelaars zijn niet blind voor deze reacties 

en houden er rekening mee in het creatieproces van een videogame.  

Men zou hier concurrentie en publiek als co-Agent kunnen beschouwen. Ik opteer er 

echter voor om ze te beschouwen als structurele kenmerken van de gameswereld. In die zin 

kan men hier stellen dat de Scene – de gameswereld – een impact heeft op de Act.  

 

 

Hoe lokken de makers de speler in het spel? (Agent-Agency ratio) 

 

Scene:  FPS-genre binnen de videogame-wereld 

Agent:  Meer dan zestig ontwerpers (programmeurs, geluidstechnici, etc.) van het 

bedrijf 2K Irrational Games (Boston en Australië), geleid door Ken Levine 

Act:   Ontwerpen van de introductiescène van BIOSHOCK (2007) 

Agency: Obstakels inbouwen, de speler op alle niveaus aanspreken 

Purpose: Gevoel van controle bieden < De speler laten opgaan in het spel 

 

Ook de Agent-Agency ratio levert interessante bevindingen op. Hoe gebruiken de auteurs 

(beeld)taal om de speler te beïnvloeden? En hoe gaat de Agent om met de beperkingen die 

bepaald worden door de Agency? Bogost stelt dat ontwikkelaars processen creëren waardoor 

de speler wordt beïnvloed. Een analyse van BIOSHOCK (2007) aan de hand van Bogosts 

“procedural rhetoric” (zie supra) blijkt echter complex. BIOSHOCK (2007) is immers geen 

typisch simulatiespel, de focus ligt veel minder op het creëren van een wereld met eigen 

wetten en regels, dan op de actie. Louter op basis van mijn spelervaring ontdek ik een aantal 

mechanismen die door de makers worden ingezet om de speler onder te dompelen in het spel. 

Ondanks de directe interactie is het immers niet vanzelfsprekend dat een speler zich 

identificeert met het hoofdpersonage. Daarom passen de ontwikkelaars een aantal stijltrucs 

toe. Zo wordt de speler op twee niveaus aangesproken: enerzijds als het hoofdpersonage Jack, 

anderzijds als écht persoon, met duidelijke boodschappen als: “Press mousebutton to pick up 
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crowbar”. In de introductiescène moet de speler simpelweg een script volgen. De 

ontwikkelaars bouwden echter een aantal obstakels in, waardoor de speler het gevoel krijgt 

zélf een rol te spelen in de Scene. Men geeft de speler een gevoel van controle zodat hij zich 

kan identificeren en kan opgaan in zijn rol. Het blijkt immers makkelijker om zich als speler 

te identificeren met een personage wanneer men niet alleen inzicht heeft in zijn of haar 

denken, maar ook kan handelen alsof men dat personage werkelijk is. 

 

 

De paradox van vrijheid in videogames (Scene-Purpose ratio) 

 

Scene:  FPS-genre binnen de videogame-wereld 

Agent:  Meer dan zestig ontwerpers (programmeurs, geluidstechnici, etc.) van het 

bedrijf 2K Irrational Games (Boston en Australië), geleid door Ken Levine 

Act:   Ontwerpen van de introductiescène van BIOSHOCK (2007) 

Agency: De spelwereld logisch begrenzen 

Purpose: Een gevoel van vrijheid creëren < De speler laten opgaan in het spel 

 

De makers scheppen daarnaast de illusie dat de speler volledige vrijheid heeft in het spel. 

Toch schuilt hierin een paradox. In BIOSHOCK (2007) zit de speler immers opgesloten in 

een onderwaterwereld. Dat is volgens mij een bewuste keuze van de ontwikkelaars, omdat de 

speler zich in open ruimtes beperkt voelt door “onzichtbare muren”. In TONY HAWK’S 

PRO SKATER 2 (2000) kan de speler uit de Scene skateboarden. De speler verdwijnt dan 

even en wordt daarna terug in de Scene gezet. De dominantie van de Scene over de 

mogelijkheden van de speler en het handelen an sich geven een erg materialistische, 

mechanistische indruk. 

 

 

De paradox van vrijheid in videogames in relatie tot geweld (Agency-Purpose ratio) 

 

Scene:  FPS-genre binnen de videogame-wereld 

Agent:  Meer dan zestig ontwerpers (programmeurs, geluidstechnici, etc.) van het 

bedrijf 2K Irrational Games (Boston en Australië), geleid door Ken Levine 

Act:   Geweld in games stoppen 

Agency: Geavanceerde AI-programmeertechnieken 
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Purpose: Gevoel van vrijheid creëren < De speler laten opgaan in het spel 

 

Een andere voorwaarde opdat spelers een gevoel van vrijheid kunnen ervaren, is volgens 

Levine de afwezigheid van dialogen. Met de huidige Artificial Intelligence (AI) kan men 

enkel dialogen op het scherm toveren op basis van vooraf geprogrammeerde reacties. De 

speler kan dan één reactie kiezen uit een keuzelijst. Dit gaat radicaal in tegen het gevoel van 

vrijheid dat de meeste games willen bieden (Levine in Molloy, 2006, ¶ 18).  

Impliciet betekent dit dat wanneer de technologie vooruitgang zou boeken op vlak van 

AI, het aandeel van gewelddadige handelingen in videogames sterk zou kunnen dalen, ten 

voordele van dialogen (Agency-Act ratio). Om het met de woorden van een personage uit 

BIOSHOCK (2007) te stellen: “As your tools improve, so do your standards.” 

 

 

Hoe het spel zelf het ontwerpen beïnvloedt (co-Agent-Act ratio?) 

 

Scene:  FPS-genre binnen de videogame-wereld 

Agent:  Meer dan zestig ontwerpers (programmeurs, geluidstechnici, etc.) van het 

bedrijf 2K Irrational Games (Boston en Australië), geleid door Ken Levine 

Co-Agent: BIOSHOCK (2007) 

Act:   Ontwerpen van de introductiescène van BIOSHOCK (2007) 

Agency: Technologisch, ludologisch en narratologisch 

Purpose: Het FPS-genre ontwikkelen en verder laten evolueren 

 

Niet alleen de Agency en de eerder besproken Scene, ook het spel zelf beïnvloedt volgens 

Levine het ontwikkelingsproces. Terwijl het project vóór BIOSHOCK (2007) nog een sequel 

was, die op automatische piloot kon gemaakt worden, zou BIOSHOCK (2007) totaal 

verschillend moeten worden.  

 

“But BioShock is constantly telling us what it wants to be as we develop it. So it’s like 

we’re having this dialog with the game, and we know what we want it to be, and it 

exposes part of itself and goes, how about this? Have you thought about this? And 

because it’s so emergent, we keep learning things about it” (Levine in Perry, 2006).  

 

BIOSHOCK (2007) wordt als het ware een co-Agent in het productieproces. Dit draagt bij tot 
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de stelling dat het ontwikkelen van videogames een leerrijk en reflectief proces op gang kan 

brengen (zie 4.1.2 Games ontwerpen). Ik ben me ervan bewust dat ik op dit moment de 

Pentad niet gebruik om tot nieuwe bevindingen te komen, maar dat ik bevindingen die door 

de makers zelf worden aangedragen, orden met behulp van de Pentad. 

 

 

2.2.3 Pentadische analyse: response 
 

Scene:   De virtuele wereld “Rapture” enerzijds, de “echte” wereld anderzijds 

Agent:   De individuele gamer 

Act:   Spelen van de introductiescène 

Agency:  Computer enerzijds, mogelijkheden in het spel anderzijds 

Purpose:  Spelen om te verkennen, te winnen, etc. 

 

Naast de Act van het creëren, kan ook de Act van het spelen geanalyseerd worden. 

BIOSHOCK (2007) kan enkel in singleplayer modus gespeeld worden. De Agent is hier de 

individuele gamer. De Agency is enerzijds toetsenbord en muis, en anderzijds de 

mogelijkheden in het spel zelf. Ook de Scene is ambigu: aan de ene kant is er de virtuele 

Scene Rapture, aan de andere kant de “echte” wereld25 met het bureau of de tafel waar de 

speler zijn/haar computer staat. De Purpose van de speler is onduidelijk. Misschien wil de 

speler deze introductiescène zo snel mogelijk doorlopen? Misschien is hij/zij benieuwd na de 

verhalen van vrienden die het spel al eerder speelden? 

 

Scene:   De virtuele wereld “Rapture” enerzijds, de “echte” wereld anderzijds 

Agent:  De speler (ikzelf) 

Act:   Spelen van de introductiescène 

Agency:  Computer enerzijds, mogelijkheden in het spel anderzijds 

Purpose:  Nieuwsgierigheid naar het verhaal, de spelwereld leren kennen, het spel 

“academisch” onderzoeken 

 

Voor mezelf was de Purpose in deze Scene een combinatie van nieusgierigheid naar het 

verhaal, de spelwereld leren kennen en het schrijven van een scriptie. 
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De paradox van controle in videogames (Scene-Purpose ratio) 

 

Scene:  De beperkte virtuele wereld “Rapture” 

Agent:   De individuele gamer 

Act:   Spelen / bekijken van de introductiescène  

Agency:  Computer enerzijds, mogelijkheden in het spel anderzijds 

Purpose:  Gevoel van controle ervaren 

 

Anders dan bij literatuur, theater of film, is de Act hier minder duidelijk. De speler fungeert 

als een Agent in het verhaal zelf, tegelijk ervaart men het spel ook als publiek. Het is alsof 

men in het theater tegelijk auteur, acteur en publiek zou zijn. Misschien valt het nog het best 

te vergelijken met improvisatietheater met duidelijke regels. De speler is Agent in de eigen 

ervaring, maar de speler is ook voor een stuk de Agency van de makers van het spel, want 

zonder de speler ontwikkelt het verhaal zich niet. Ik besprak al eerder de paradox van vrijheid 

in videogames. Levine stelt: “Games are strangely about fate. You can argue about fate in 

real life, but there’s fate in games” (Levine in Remo, 2007, page 3, ¶ 24). Want als de speler 

bepaalde handelingen niet uitvoert, kan hij/zij ook niet verder in het spel. Het gevoel de 

touwtjes in handen te hebben en alles onder controle te hebben, dat door veel gamers en 

wetenschappers (oa. Valkenburg, 2000, p. 183) wordt aangedragen als Purpose voor het 

spelen van een videogame, blijkt opnieuw een paradox. BIOSHOCK (2007) toont aan dat 

“controle” relatief is, en dat men het slechts kan ervaren binnen duidelijk afgelijnde grenzen. 

 

 

Het gedrag van gamers in videogames (Agent-Agency ratio) 

 

Scene:   De virtuele wereld “Rapture” enerzijds, de “echte” wereld anderzijds 

Agent:   De individuele gamer 

Act:   Spelen van de introductiescène 

Agency:  Onderzoeken van de mogelijkheden in het spel 

Purpose:  Spelen om te verkennen, te winnen, etc. 

 

Een typische beschrijving van het gedrag van een gamer (Agent) wanneer hij de Scene van 

een computerspel betreedt, is dat hij/zij meteen alle mogelijkheden (Agency) die hij/zij ter 
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beschikking heeft analyseert en uittest. Toch blijkt dat niet alle spelers dit instinctief doen. 

Spelers hebben immers bepaalde verwachtingen ten aanzien van de tools (Agency) die hen in 

een videogame ter beschikking worden gesteld. Uit een aantal reviews van BIOSHOCK 

(2007) blijkt dat een groot aantal gamers een FPS begint te spelen met de vraag: “Welke 

wapens zijn er?” Een spel als BIOSHOCK (2007), dat op dit punt probeert te innoveren, doet 

er goed aan de speler te assisteren in het zoeken naar mogelijkheden. In het spel SYSTEM 

SHOCK 2 (1999), een voorloper van BIOSHOCK (2007), zaten er tal van nieuwigheden op 

vlak van Agency. In de praktijk bleken het echter alleen de diehard fans van het spel die de 

moeite deden om al deze mogelijkheden uit te testen (Levine in Podcast: the developers). Dat 

gamers instinctmatig de Scene afspeuren, kansen zien, hypotheses opstellen en toetsen, is dus 

een veronderstelling die misschien niet opgaat voor iedereen. Soms gebruiken designers het 

verhaal om de speler in de juiste richting te sturen, maar een groot aantal gamers slaat 

tussenfilmpjes gewoon over. Eigenlijk kan men hierin een pleidooi zien om games niet alleen 

op narratief niveau te bestuderen. Bogost zou erop wijzen dat het aan de ontwikkelaars is om 

de spelers via procedures te beïnvloeden zodat ze alle mogelijkheden onderzoeken. 

Een kritiek die in verschillende reviews terugkeert, is dat het wapenarsenaal in 

BIOSHOCK (2007) niet goed genoeg is uitgewerkt. De Agents nemen geen genoegen met de 

Agency die hen wordt aangeboden. Ze zijn blij met de vernieuwingen, maar zijn ook 

teleurgesteld: 

 

“The weapons are functional and the upgrades are pretty good, but the firing Action 

isn’t nearly as exciting as a combat-focused first-person shooter would be. The 

weapons are loud but don’t feel especially right, and seeing shotgun blasts not even do 

50 percent damage to an unarmored human target (on the default difficulty setting) 

just feels wrong” (Gerstmann, 2007, ¶ 6). 

 

“En het is daar dat de eerste barstjes opduiken in de prachtige buitenkant van 

BioShock. Het knallen zelf is niet van het niveau dat je in meer gespecialiseerde 

games voor de kiezen krijgt” (b|0-0|n, 2007, ¶ 3).  

 

Nochtans biedt BIOSHOCK (2007) een heleboel manieren om een vijand te doden:  

 

“Catch his grenades in mid air and toss them back at him; Freeze him solid and 

shatter him with a smack of your wrench; Lead him and his comrades to water and 
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zap them all with 1000 volts; Burn him up with home-made molotov cocktails; Booby 

trap healing machines and watch them blow up in his face; Brainwash him to become 

your personal bodyGuard; Invent your own ammo types to prey on his vulnerabilities; 

Turn his own security system against him; Light him on fire and launch heat seeking 

missiles at him; Torment him with plagues of insects; Take research photos of him to 

learn his weaknesses; Send him flying into the ceiling to knock him senseless” 

(Official BioShock website, 2007). 

 

Met behulp van Burkes concept “form” (1931, p. 31) kunnen de teleurgestelde reacties van de 

gamers geduid worden. Form staat dan voor het creëren van een “appetite” (Burke, 1931, p. 

31) om die nadien in te lossen. Door BIOSHOCK (2007) een FPS te noemen heeft 2K 

Irrational Games een bepaalde “appetijt” gecreëerd. Gamers verwachten een mooi 

uitgebalanceerd en divers wapenarsenaal. Deze verwachting wordt echter niet ingevuld. De 

gamers willen wapens, maar krijgen plasmids in de plaats.  

 

“Its weak link is its unsatisfying no-skill-required combat, which might aim this one 

just over the head of the average Halo fan” (Gerstmann, 2007, page 2, ¶ 11). “Wie met 

BioShock een pure shooter in huis hoopt te halen, komt bedrogen uit. Geen Unreal of 

Quake toestanden” (Chromage - 9lives.be).  

 

Wanneer form op deze manier geïnterpreteerd wordt, sluit dit aan bij een citaat van Shunryu 

Suzuki: “In the beginner’s mind there are many possibilities, but in the expert’s there are few” 

(1973, p. 21). 

 

 

2.3 Little Sisters 

2.3.1 Beschrijving 
 

In de loop van het spel krijgt de speler steeds meer zicht op de burgeroorlog die de stad 

Rapture totaal verwoest heeft. De speler leert dat genetische manipulatie aan de basis ligt. 

Iemand vond een methode uit om via injecties met een soort stamcellen (Adam), het eigen 

lichaam aan te passen. Mensen raakten echter verslaafd aan deze injecties, waardoor de vraag 

naar Adam al snel groter werd dan het aanbod. Daarenboven bleek Adam bijwerkingen te 
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hebben: te veel Adam leidt tot agressiviteit, waanzin en paranoia. De hele situatie werd 

onhoudbaar en resulteerde in opstanden en moorden.  

Centraal in het spel staan de zogenaamde “Little Sisters”. Dit zijn kleine, weerloze 

meisjes die met reusachtige spuiten Adam uit dode lichamen recupereren, om het verworven 

goedje nadien op te drinken. Omdat de hele stad zit te azen op dit kostbare serum, wordt elke 

Little Sisters geflankeerd door een “Big Daddy”. Dit is een reuzachtige, in een oud duikpak 

gehulde “kolos”, tot op de tand bewapend. De Big Daddies vallen uit zichzelf niemand aan, 

tenzij de Little Sisters in gevaar worden gebracht.  

De speler heeft echter Adam nodig om verder te komen in het spel. Het zal er dus op 

aan komen de Big Daddies uit te schakelen, om zo de Little Sisters te kunnen benaderen. De 

eerste keer dat de speler een Little Sister benadert, heeft iemand anders de Big Daddy al 

uitgeschakeld. De speler krijgt een filmpje te zien. Via de radio maant een mentor de speler 

aan het meisje te oogsten. Dit wil zeggen: maximaal Adam uit het meisje halen. Een vrouw 

verschijnt boven de speler op een balkon. Ze waarschuwt dat tijdens het oogsten, het meisje 

haar leven zal verliezen. De mentor reageert boos en vraagt de speler zich niet te laten 

verleiden door het uiterlijk van het meisje, maar de vrouw op het balkon biedt hem/haar een 

andere mogelijkheid: red het meisje en de vrouw zal hem/haar belonen. Ze stelt: “It’s just a 

little girl.” Wanneer de speler het meisje benadert, kruipt het op handen en voeten achteruit, 

de angst duidelijk leesbaar op haar gezicht. De speler krijgt twee opties aangeboden: oogsten 

of redden. Het lot van het kleine meisje ligt in de handen van de speler... 

 

 

2.3.2 Pentadische analyse: productie 
 

Act:   De speler voor de keuze stellen over het lot van de Little Sisters 

Agent:   2k Irrational Games 

Agency:  Dialoog tussen Atlas en Tenenbaum; het gedrag van de Little Sisters 

Scene:   De verwoeste stad Rapture 

Purpose:  Een ervaring bieden als nooit tevoren 

 

Irrational Games, de Agent, stelt de speler hier voor de keuze (Act). De Agency is een dialoog 

tussen Atlas (de radiobegeleider) en Tenenbaum (de vrouw op het balkon). Uiteraard speelt 

ook het gedrag van het kleine meisje een rol. De Scene is de spelwereld Rapture, die in elkaar 
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is gestort door een burgeroorlog en uit de hand gelopen genetische manipulatie, plastische 

chirurgie en kunst. De Purpose is het creëren van een unieke spelervaring. 

 

 

Communicatie met de pers: een ervaring als nooit tevoren (Purpose-Act ratio) 

 

Act:   Spreken over het fragment waarin de speler voor de keuze wordt gesteld 

over het lot van de Little Sisters 

Agent:  Ken Levine 

Agency:  Argumenten 

Scene:  De gespecialiseerde gamesjournalistiek 

Purpose:  Ludologisch: een nieuwe spelervaring creëren 

 

Ik sla de analyse van het fragment an sich, met Atlas, Tenenbaum, de Little Sister en de speler 

als Agents over, om rechtstreeks over te gaan naar een ruimere Circumference. In die ruimere 

Circumference is het mogelijk om voor alle werknemers van 2k Irrational Games een Pentad 

op te stellen, waarbij elke werknemer als Agent wordt besproken. Het exemplarisch opstellen 

van zo’n aantal Pentads kan de gevoeligheid voor het bestaan van verschillende perspectieven 

verhogen. Ik erken dit potentieel, maar kies er toch voor om enkel Ken Levine als Agent te 

bespreken. De reden daarvoor is vooral pragmatisch. 

Ken Levine (Agent) vertelt (Act) in de pers hoe hij de speler een – ludologische – 

ervaring wil bieden (Purpose) die ongezien is in de gameswereld (Scene). Door de speler te 

laten kiezen over het lot van de Little Sisters, wil hij gamers laten twijfelen. Levine stelt dat 

het element twijfel van een ontzettend groot belang is voor games. Hij stelt zelfs 

onomwonden: “Why do we play games? Because we know what we’re going to encounter? 

Because we’re going to win? No. We play to experience doubt” (Levene in Liquidize105, 

2006). Maar klopt dat wel? 

 

 

Communicatie met de pers: commerciële belangen (Purpose-Act ratio) 

 

Act:   Spreken over het fragment waarin de speler voor de keuze wordt gesteld 

over het lot van de Little Sisters 

Agent:  Ken Levine 
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Agency:  Argumenten 

Scene:  De bedrijfswereld 

Purpose:  Commercieel: zoveel mogelijk exemplaren van BIOSHOCK (2007) 

verkopen 

 

Hoe men het ook draait of keert, Levine blijft ook een Agent binnen de Scene van de 

bedrijfswereld, en bedrijven willen nu eenmaal winst maken. Onvermijdelijk wordt men hier 

geconfronteerd met eigenbelangen. Want naast de rol van lead designer, neemt Levine ook de 

rol van woordvoerder voor BIOSHOCK (2007) op zich. Levines omgang met de pers wordt 

dan ook gewikt en gewogen vanuit commerciële overwegingen (Purpose). Het beste bewijs is 

waarschijnlijk dat iemand van 2k tussenkomt tijdens één interview (Perry, 2006)26 om de 

interviewer er fijntjes op te wijzen dat er meer over het spel zelf moet worden gesproken. In 

de communicatie van Levine en Irrational Games met de pers heeft de marketing-Purpose 

blijkbaar een grote invloed. Men kan zich de vraag stellen of het moeten kiezen over het lot 

van de Little Sisters niet eerder als een vorm van sensatie kan worden gezien. Gamers worden 

immers typisch omschreven als sensatiezoekers. Het spel moet toch verkopen? 

 

 

Het onschuldige kind en andere dominante denkbeelden (Agent-Agency ratio) 

 

Act:   De speler voor de keuze stellen over het lot van de Little Sisters 

Agent:   2k Irrational Games 

Agency:  Dialoog tussen Atlas en Tenenbaum; het gedrag van de Little Sisters 

Scene:   De verwoeste stad Rapture 

Purpose:  Een ervaring bieden als nooit tevoren 

 

De keuze die de speler in deze fase van het spel moet maken is erg bepalend voor de 

spelervaring. De speler wordt echter geholpen bij het kiezen tussen oogsten en redden. Atlas 

en Tenenbaum worden als een engeltje en een duiveltje op de schouder geplaatst. Maar net 

als in de “echte” wereld, is het niet duidelijk wie het duiveltje, en wie de engel is. Toch 

wijzen de ontwerpers Tenenbaum impliciet aan als engel.  

Tenenbaum belooft dat ze de speler zal belonen wanneer hij/zij het kleine meisje laat 

leven. Bekeken vanuit een ruimere Circumference, valt het op dat Tenenbaum een aantal 

dominante beliefs uitspreekt. Ten eerste is er de dominante (religieuze) Discourse van een 
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uitgestelde, onzekere beloning. Wie in het aardse leven goed leeft, zal toegang krijgen tot de 

hemel. De meeste religies vragen offers – inspanningen of onthoudingen – van hun 

gelovigen, met de belofte dat ze ervoor beloond zullen worden. Kortetermijndenken wordt 

veroordeeld, een langetermijnvisie gelouterd. Ten tweede is er het idee van het “onschuldige 

meisje”, ook een dominant Discourse. Dit idee ontstond volgens Vanobbergen (2003) nadat 

kinderen verdwenen uit het arbeidsproces. De kindertijd kreeg vanaf dat moment 

sentimentele waarde. Het onschuldige kindbeeld bleek interessant vanuit 

marketingoverwegingen, daar het volwassenen herinnert aan een geïdealiseerd verleden. De 

combinatie van al de marketingaandacht met de toename van de interesse vanuit de 

wetenschappelijke wereld, zorgde ervoor dat het beeld ingeburgerd raakte. Het is echter niet 

toevallig dat de Little Sisters blank zijn: “Volgens Giroux (2000) geldt de onschuldretoriek en 

de daaruit voortvloeiende waarborg op ondersteuning en bescherming enkel voor blanke 

middenklassekinderen” (Vanobbergen, 2003, p. 72).  

Atlas wordt dan weer impliciet aangewezen als duiveltje. Atlas presenteert zichzelf op 

het eerste zicht als een familieman, wiens familie ontvoerd is door Andrew Ryan. Atlas gidst 

je doorheen Rapture, zodat je kunt overleven en zijn familie kunt redden. Hij tracht de speler 

ervan te overtuigen dat het meisje niet is wat ze lijkt: “Oogst haar, je zult alle Adam kunnen 

gebruiken die je vindt.” Atlas vraagt de speler te kiezen voor onmiddellijke bevrediging, voor 

zekerheid. Zijn fysieke afwezigheid en harde taal doen vermoeden dat hij het duiveltje op de 

schouder is. 

Dit fragment toont volgens mij dan ook aan dat een videogame niet vrijblijvend is, 

maar bijdraagt aan het in stand houden van de dominante Discourse over kinderen (het 

onschuldige kind) en de bevrediging van behoeften (religieuze idee van uitgestelde beloning). 

 

 

2.3.3 Pentadische analyse: response 
 

Act:   Kiezen tussen “oogsten” en “redden” 

Agent:  Individuele gamer 

Agency:  Eén klik met de muis 

Scene:   De virtuele wereld Rapture 

Purpose:  Adam verzamelen om verder te kunnen in het spel 
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Het is in deze Scene aan de individuele speler, als Agent, om te kiezen tussen oogsten en 

redden (Act). De Agency is hier de simpele muisklik waarmee de speler zijn/haar keuze 

kenbaar maakt. De speler hoeft dus het meisje niet zelf te doden, want van zodra de speler 

kiest, volgt een filmpje. Kiest de speler voor redden, dan ziet hij/zij zichzelf het meisje 

redden. Het meisje bedankt en kruipt weg in een soort van kruipkelder. Kiest de speler voor 

oogsten, dan verandert het meisje in iets wat op een reusachtige larve lijkt. De Scene is hier 

opnieuw de ruimte waarin de computer van de speler zich bevindt, maar ook Rapture, waarin 

de speler genoodzaakt is om Adam te gebruiken om verder te raken (Purpose). 

 

 

De relatieve eenvoud van het kiezen (Scene/Agency-Act ratio) 

 

Act:   Kiezen tussen “oogsten” en “redden” 

Agent:  Individuele gamer 

Agency:  Eén klik met de muis 

Scene:   De virtuele wereld Rapture 

Purpose:  Adam verzamelen om verder te kunnen in het spel 

 

De speler moet kiezen. Het is een keuze tussen goed en kwaad, zonder te weten wat goed is, 

en wat kwaad. Op pragmatisch niveau is de keuze echter makkelijk. De Scene (virtueel) en de 

Agency (muisklik) maken het de Agent immers relatief eenvoudig om te kiezen. Daarenboven 

dient de speler deze keuze nog een aantal keer te herhalen. Elke keuze wordt echter 

bekrachtigd: kiest de speler ervoor het meisje te redden, krijgt hij/zij een “dank u” en een 

dankbare blik. Na drie geredde meisjes komt één van hen zelfs een cadeau brengen (de 

uitgestelde beloning). Kiest de speler voor oogsten, wordt hij/zij beloond met extra Adam, 

een beeld dat de onmenselijkheid van het wezen benadrukt en een “goed zo” van Atlas. 

 De relatieve eenvoud van het kiezen is volgens mij een gemiste kans. BIOSHOCK 

(2007) is immers in staat om de speler een aantal emoties te doen beleven, zoals twijfel en 

mededogen. Twee emoties die ook door film en literatuur kunnen worden opgewekt. 

BIOSHOCK (2007) had echter nog een stap verder kunnen gaan, en de speler emoties laten 

beleven die ongekend zijn in film en literatuur, zoals schuldgevoelens. De relatieve eenvoud 

van het kiezen verkleint de kans dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, aangezien de keuze én de 

gevolgen ervan relatief weinig indruk maken. Nieuwsgierigheid naar de effecten van een 

verschillende keuze neemt dan ook makkelijk de bovenhand. 
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Paradox van de uitgestelde beloning: Afrika (Circumference) 

 

Act:   Kiezen tussen “oogsten” en “redden” 

Agent:  Westerse samenleving 

Agency:  Kwijtschelden van de schuldenlast aan de Afrikaanse landen 

Scene:  Wereldpolitiek / kapitalistisch systeem 

Purpose:  Afrika redden / geld verdienen 

 

Via de template van de Pentad kan men videogames analyseren en daarin een aantal patronen 

en algoritmes ontwaren. Het bewust bespreken van deze algoritmes kan leiden tot een 

verandering in Attitude. De inzichten worden tijdens het analyseren immers opgeslagen in het 

werkgeheugen, en onder bepaalde voorwaarden zelfs in het lange termijn geheugen. Dit hoeft 

geen zichtbare gedragsveranderingen tot gevolg te hebben opdat het iemands leven zou 

beïnvloeden. De elementen in het geheugen richten immers ook de aandacht van het individu. 

Het geheugen fungeert als een filter op de zintuigen. Het bespreken van patronen en 

algoritmes in videogames kan er op die manier tot leiden dat iemand op een andere manier 

naar de werkelijkheid kijkt. Zo werd door de analyse van het fragment met de Little Sisteres 

mijn aandacht gericht op het dominantie idee van uitgestelde belofte enerzijds en de relatieve 

eenvoud van het kiezen anderzijds. 

Wanneer ik met deze algoritmes de ruimere Scene – de sociale werkelijkheid – 

benader, doet de keuze tussen oogsten en redden me denken aan de Afrikapolitiek van de 

Westerse wereld. De discussie over de kwijtschelding van de schulden van het Afrikaanse 

continent lijkt ook binair te worden gevoerd als een keuze tussen uitpersen en redden. De 

Purpose is hier niet niet het verzamelen van Adam, maar het verzamelen van andere 

grondstoffen – dus geld. Het valt op dat de ideologie van uitgestelde belofte en denken op 

lange termijn dan wel dominant mag zijn, in het handelen op politiek niveau worden de 

meeste Agents gestuurd door de drang naar onmiddellijke bevrediging. De kwijtschelding van 

de schuldenlast van de Afrikaanse landen blijft uit, net als echte pogingen om tegen 2010 de 

beloofde 0,7% van het BNP in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking. Iets zegt me dat 

dit te maken heeft met de relatieve eenvoud van het kiezen: men wordt immers niet 

rechtstreeks geconfronteerd met de ellende in Afrika – hoogstens via televisie. De 

reclamespot achteraf richt onze aandacht echter al snel terug op de eigen “tekorten”. 
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Paradox van de uitgestelde beloning: Milieupolitiek (Circumference) 

 

Act:   Kiezen tussen “oogsten” en “redden” 

Agent:  Westerse samenleving 

Agency:  Maatregelen om de vervuiling van onze planeet tegen te gaan 

Scene:  Milieupolitiek / kapitalistisch systeem 

Purpose:  Onze planeet redden / geld verdienen 

 

Een gelijkaardige keuze situeert zich op vlak van milieupolitiek, en meer specifiek naar 

aanleiding van het debat over de opwarming van de Aarde. Het is kiezen tussen het verder 

uitpersen van onze planeet, of het nemen van echte maatregelen om de schade in te dammen 

en terug te dringen. 

 

 

Hollywood heldendom? (Agent-Agency ratio) 

 

Act:   Keuzes maken 

Agent:  De speler als held van het verhaal 

Agency:  Wapens, keuzemogelijkheid 

Scene:   De virtuele wereld Rapture 

Purpose:  Adam verzamelen om verder te kunnen in het spel 

 

BIOSHOCK (2007) creëert keuzes die je moet maken, via snelle beslissingen die makkelijk 

via een muisklik kunnen gemaakt worden. Elke beslissing heeft echter een impact op het 

verdere verloop van het spel. Zo geeft het spel een aanzet tot reflectie en twijfel (het effect is 

echter niet zo groot – zie hoger). Dit creëert een specifiek beeld op het heldendom. 

Traditioneel wordt de held in videogames voorgesteld als een krachtig, mannelijk personage, 

tot op de tand bewapend. Een gamesjournalist merkt hier terecht op dat “held” een metafoor 

wordt voor “beter kunnen vechten dan de slechterik” (Liquidize105, 2006). De held is een 

Agent die bijzonder getalenteerd is in het hanteren van Agencies. BIOSHOCK (2007) gaat 

echter een stap verder, omdat het de speler aan het twijfelen brengt. Dit verhoogt niet alleen 

de “net zoals u en ik”-factor, deze twijfel kan ook als Agency gezien worden om de speler te 
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laten nadenken (Act). Hier maak ik even een uitstapje naar de productiezijde van de analyse: 

 

Act:   De speler doen kiezen 

Agent:  2k Irrational Games 

Agency:  Een keuzemoment én een keuzemenu voorzien 

Scene:   De echte en de virtuele wereld 

Purpose:  De speler doen nadenken over moraliteit en ideologieën 

 

Een Amerikaanse priester in opleiding geeft op zijn weblog alvast aan dat deze truc bij hem 

gewerkt heeft:  

 

“The question is whether or not it’s a place any of us need to go. But, as the saying 

goes, virtue requires choice, and I can’t fault an adult for choosing to play the part of 

merciless executioner. Again, however, it makes me uneasy, and I’m currently saving 

all of my Little Sisters” (Miller, 2007, August 31, ¶ 8).  

 

Het is echter de vraag of alle spelers worden aangezet tot nadenken. Misschien klikt een 

andere speler wel zonder kijken op één van beide opties? Of misschien primeert de 

nieuwsgierigheid, een virtuele keuze is nu eenmaal snel ongedaan gemaakt. De bijdrages op 

zowat alle weblogs wijzen uit dat het vooral de nieuwsgierigheid is die de bovenhand neemt. 

Gamers gaan bij elkaar te rade: wat gebeurt er als je de andere keuze maakt? De keuze lijkt 

vanuit dit perspectief eerder een gimmick dan een gebeurtenis die aanzet tot reflectie… 

 

 

Geoorloofd geweld? (Agent-Act ratio) 

 

Act:   Kiezen tussen “doden” en “niet doden” van de Big Daddies 

Agent:  Individuele gamer 

Agency:  Virtueel geweld 

Scene:   De virtuele wereld Rapture 

Purpose:  Adam verzamelen om verder te kunnen in het spel 

 

Opvallend is echter dat niemand de oefening maakt om BIOSHOCK (2007) te analyseren 

vanuit het perspectief van de Big Daddies. Op de verschillende fora heb ik niemand 
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gevonden die stilstaat bij het doden van de Big Daddies. Zelfs de Katholieke priester spreekt 

er niet over. Nochtans vertonen deze kolossen erg menselijk gedrag ten aanzien van de Little 

Sisters. Het zijn daarenboven de enige wezens die niet zonder aanleiding geweld gebruiken in 

het spel. Ze lopen hand in hand met de Little Sisters en helpen de kleine meisjes om hoger 

gelegen vluchtroutes te bereiken. Maar de Big Daddies hebben hun uiterlijk niet mee. Ze zijn 

groot en log. Daarenboven dragen ze wapens. Dit alles draagt blijkbaar bij tot de “licence to 

kill” ten opzichte van de Big Daddies. De speler lijkt dan ook weinig moeite te hebben met 

het doden van deze vriendelijke kolossen. Terwijl heel wat websites ingaan op de keuze die 

de speler moet maken over het lot van de Little Sisters, staat niemand stil bij het doden van 

de Big Daddies. Dit stemt tot nadenken. Ook hier zou een structuralistische analyse met 

behulp van binaire opposities waarschijnlijk een verklaring kunnen bieden. Een Big Daddy is 

groot, volwassen, onmenselijk, gewapend, zwijgzaam, onherkenbaar en moet worden gedood 

uit noodzaak. Een Little Sister is een kind, klein, menselijk, ongewapend, praatgraag, 

herkenbaar, en haar dood is de keuze van de speler. Deze clusters lijken te verwijzen naar de 

dominante Discourse in de samenleving over de legitimatie van geweld en over de onschuld 

en onaantastbare status van kinderen. 

Van Looy gaat in een artikel in De Morgen in op de controverse rond de 

“geloofwaardige vijand” in de film- en gamesindustrie. Volgens hem heeft de 

Hollywoodindustrie maar een drietal geloofwaardige vijanden meer over: buitenaardse 

wezens, op hol geslagen machines en internationale terroristen. Achterliggend idee is dat de 

vijand irrationeel moet lijken, en niet mag aanleunen bij “Aardse” motivaties. Big Daddies 

belichamen dit idee volledig. Ze lijken een representatie van alles wat onmenselijk is (Van 

Looy in Meeus, 2008). 

Pas wanneer de Little Sisters al gered of gedood zijn voelt een aantal spelers 

medelijden met de Big Daddies. Soms komen deze na hun dood terug tevoorschijn. Ze lopen 

dan duidelijk triestig rond, op zoek naar hun beschermeling.  

 

“They’re such eerily spirited foes you may even come to pity them. The Big Daddies, 

for instance, Rapture’s lumbering guardians, will wander around stages banging on 

outlets from where their wards, the Little Sisters, would normally emerge. If you’ve 

killed or freed the little girls, as you frequently must, the Big Daddy will invariably 

knock again and seem genuinely confused over why nobody’s coming out as they 

stomp and groan their way to the next outlet. It’s another example of the wonderful 

details that make Rapture seem so alive” (Onyett, 2007, page 2, ¶ 2). 
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2.4 Ontmoeting met Andrew Ryan 

2.4.1 Beschrijving 
 

De uiteindelijke ontmoeting van de speler met Andrew Ryan, de ontwerper van de 

onderwaterstad Rapture, is opnieuw een soort filmpje, al heeft de speler een klein beetje 

vrijheid erin (camerastandpunt kiezen). Ik koos voor deze Scene omdat ze toelaat het 

narratieve aspect van BIOSHOCK (2007) in het geheel te bespreken. In de Scene komt de 

speler na lange omzwervingen in Rapture uiteindelijk Ryan tegen. Ryan speelt minigolf en 

begint een lange monoloog die alle handelingen die de speler reeds stelde in een ander licht 

plaatsen. Zo wijst Ryan erop dat de speler, als hoofdpersonage, gebrainwasht en getraind is 

om te reageren op de vraag “Would you kindly”. En inderdaad, elke handeling die de speler 

moest uitvoeren, werd voorafgegaan door deze vraag, bijvoorbeeld “Would you kindly pick up 

that crowbar?”. Ryan spot met de speler en noemt hem een slaaf: “A man chooses, a slave 

obeys.” Ryan, die de speler in het spel heeft leren kennen als een aanhanger van extreem 

kapitalisme walgt van “gehoorzaamheid”. Hij speelt met de gebrainwashte speler: “Loop, 

stop, draai!” Tot slot stopt hij de speler zijn golfclub in de handen. “Dood mij!” De speler ziet 

zichzelf de moord plegen. 

Wanneer Ryan dood is, vraagt Atlas de speler via de radio om “kindly” een sleutel van 

het dode lichaam te nemen en deze in een machine te stoppen. Hij schatert het uit. De 

persoon die zich Atlas noemde, blijkt Fontaine te zijn. Fontaine is Ryans grote tegenstander 

in de burgeroorlog die heel Rapture verwoest heeft. Fontaine is de tegenpool van Ryan. Was 

Ryan bijna volledig overtuigd en zelfs bereid om te sterven voor zijn ideologie, dan is 

Fontaine een nihilist27. 

Net als eerdere titels van Irrational Games – SYSTEM SHOCK (1994), THIEF: THE 

DARK PROJECT (1998), SYSTEM SHOCK 2 (1999) – wordt in BIOSHOCK (2007) het 

gevaar van extremistisch denken behandeld. Andrew Ryan is een extreme objectivist. Zijn 

naam is dan ook niet toevallig gekozen. Ayn Rand schreef in de jaren 40 en 50 over het 

objectivisme in de boeken The Fountainhead (1943) en Atlas Shrugged (1957). Het 

objectivisme is volgens wikipedia.com een filosofische opvatting die zowel metafysica, 

epistemologie, ethiek, politiek en esthetica omvat. Rand stelt: “My philosophy, in essence, is 

the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral Purpose of his life, 

with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute” (Rand, 
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1957, epiloog). In BIOSHOCK (2007) is Fontaine de grote tegenstander van Andrew Ryan. 

Fontaine is een selfmade man, groot geworden door misdaad. Hij deinst er niet voor terug om 

onder de noemer liefdadigheid de allerarmsten in te zetten voor zijn persoonlijke 

rijkdom/doelen. Hij wordt gepresenteerd als een smokkelaar, een gemeen man, een 

moordenaar, een extreem nihilist. 

 

 

2.4.2 Pentadische analyse: productie 
 

Scene:  Andrew Ryans bureau, inclusief minigolf, in de verwoeste stad Rapture, nadat 

Ryan de “selfdestruct”-procedure voor de stad opstartte 

Agent:   2k Irrational Games 

Act:   Programmeren en presenteren van een monoloog van Andrew Ryan waarin de 

plot samenkomt 

Agency:  Narratieve oppositie creëren tussen Ryan en Fontaine 

Purpose:  Het brengen van een verhaal over extreme ideologieën 

 

Opnieuw is Irrational Games hier de Agent. De Agency is in deze Scene de ontmoeting met en 

de monoloog van Andrew Ryan. De Act is het laten samenvloeien van een aantal elementen 

uit de plot, een verhaal over de gevolgen van extreme ideologieën. De Scene is Ryans 

persoonlijke bureau, inclusief minigolf. Ook het tijdstip is belangrijk. Ryan heeft net op de 

“selfdestruct”-knop van Rapture gedrukt. De Purpose lijkt op het eerste zicht het willen 

brengen van een verhaal over de gevaren van extreme ideologieën. 

 

 

Technologie wordt kunst door implementatie van een verhaal/moraal (Agency-Act ratio) 

 

Scene:  Andrew Ryans bureau, inclusief minigolf, in de verwoeste stad Rapture, nadat 

Ryan de “selfdestruct”-procedure voor de stad opstartte 

Agent:   2k Irrational Games 

Act:   Programmeren en presenteren van een monoloog van Andrew Ryan waarin de 

plot samenkomt 

Agency:  Narratieve oppositie creëren tussen Ryan en Fontaine 
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Purpose:  Het brengen van een verhaal over extreme ideologieën 

 

Waarom kozen Levine en zijn team net voor het thema van extreme ideologie? Wat was hun 

Purpose? Willen ze waarschuwen voor het denken in extremen? Is het verhaal een aanklacht 

tegen het objectivisme? Of tegen het kapitalisme? In een interview stelt Levine: “BioShock’s 

story started with ‘City under the sea,’ not ‘dangers of unexamined personal philosophies’. 

[...] Then we added monsters, then guns, then a whole bunch of other stuff. One day, the 

narrative themes started making themselves known” (Levine in Liquidize105, 2006). In nog 

een ander interview stelt Levine: “As a piece of art, we want to deal with challenging moral 

issues and if you want to do that, you have to go to some dark places” (Levene in Miller, 

2007, August 31, ¶ 7). Eigenlijk claimt Levine hier dat de Act van het louter technisch 

ontwerpen van een videogame evolueert naar artistieke expressie wanneer men een verhaal 

implementeert. Ik heb hierbij mijn twijfels. Eén mogelijke verklaring is dat Levine de invloed 

van de Agency op de Act benadrukt vanuit zijn achtergrond als Hollywoodscenarist. 

 

 

Persoonlijke interesse van Levine (Agent-Purpose ratio) 

 

Scene:  Andrew Ryans bureau, inclusief minigolf, in de verwoeste stad Rapture, nadat 

Ryan de “selfdestruct”-procedure voor de stad opstartte 

Agent:  Ken Levine 

Act:   Programmeren en presenteren van een monoloog van Andrew Ryan waarin de 

plot samenkomt 

Agency:  Narratieve oppositie creëren tussen Ryan en Fontaine 

Purpose:  Het gevaar aantonen van extreme ideologieën 

 

Toch geeft Levine in meerdere interviews toe dat het hele idee van extreme ideologieën hem 

uitermate boeit. Via games wil hij aantonen dat elke extreme ideologie gevaarlijk is. Dat hier 

gekozen is voor objectivisme en kapitalisme is voor Levine ondergeschikt.  

 

 

Welke tools gebruiken de makers om het verhaal te vertellen? (Agent-Agency ratio) 

 

Scene:  Andrew Ryans bureau, inclusief minigolf, in de verwoeste stad Rapture, nadat 
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Ryan de “selfdestruct”-procedure voor de stad opstartte 

Agent:   2k Irrational Games 

Act:   Programmeren en presenteren van een monoloog van Andrew Ryan waarin de 

plot samenkomt 

Agency:  Monoloog van Andrew Ryan, cutscenes, audiologs, geesten, etc. 

Purpose:  Het brengen van een verhaal over extreme ideologieën 

 

Het verhaal wordt in BIOSHOCK (2007) verteld met behulp van cutscenes, audiologs, 

geesten, etc. Cutscenes zijn korte filmpjes die de actie onderbreken. Audiologs zijn een soort 

van audio-dagboeken die de speler kan vinden in Rapture. De speler kan naar elke log 

luisteren tijdens het spelen. Zo krijgt hij/zij dagboekfragmenten te horen van diverse 

personages uit Rapture. Dit concept werd erg gesmaakt in de gameswereld (Opgelet: ik maak 

een uitstap naar de Act of response):  

 

“Story plays out mostly through voice-overs, allowing you to stay immersed in the 

Action as plot and charActer is fleshed out” (Onyett, 2007, page 3, ¶ 4).  

 

“Ook de rest van het verhaal wordt op een sublieme manier gebracht, doorheen de 

levels vind je bijvoorbeeld dictafoons met daarop niet “zomaar” opnames maar wel 

enkele van de meest beklijvende monologen die ik ooit heb gehoord” (Chromage, 

2007, Meegezogen naar de diepte, ¶ 2).  

 

Het verhaal wordt ook verteld door personages die de speler kan afluisteren in Rapture. Dat 

zijn echter niet alleen levende personen, maar ook geesten. De aanwezigheid van geesten 

wordt verklaard door een bijwerking van Adam. De speler kan zo fragmenten uit het leven 

van een aantal personages bekijken, doordat hun geest is blijven hangen. Daarnaast is de 

virtuele wereld zelf ook heel narratief. De speler vindt achtergebleven foto’s, leuzes in bloed 

op de muur, reclameborden, dode lichamen, etc. Levine stelt erg Burkeaans: de wereld van 

Rapture (Scene) wordt haast een acteur (Agent) op zichzelf. Dit strookt niet volledig met 

Burkes visie. Volgens Burke (1945) kan een object nooit een Agent zijn, aangezien een Act 

motivatie vereist, en voorwerpen zijn op zichzelf nu eenmaal niet in staat zich te motiveren. 

Wel correct is dat de ontwikkelaar Levine (Agent) hier een Scene heeft gecreëerd die als 

Agency fungeert om het verhaal te vertellen (Purpose). 
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Lineariteit ondanks hypertextuele tools? (Circumference) 

 

Scene:  Andrew Ryans bureau, inclusief minigolf, in de verwoeste stad Rapture, nadat 

Ryan de “selfdestruct”-procedure voor de stad opstartte 

Agent:   2k Irrational Games 

Act:   Programmeren en presenteren van een monoloog van Andrew Ryan waarin de 

plot samenkomt 

Agency:  Monoloog van Andrew Ryan, cutscenes, audiologs, geesten, etc. 

Purpose:  Het brengen van een verhaal over extreme ideologieën 

 

Wanneer we de communicatie in BIOSHOCK (2007) vergelijken met de 

communicatiemiddelen in de ruimere Scene, die van de geïnformatiseerde samenleving, dan 

vallen een aantal gelijkenissen op. Net als in de postmoderne samenleving staat hét verhaal 

niet langer te lezen in één groot boek. Agents zijn aangewezen op informatie uit diverse 

bronnen. Het is aan de Agents om de authenticiteit van die bronnen te beoordelen, deze met 

elkaar te confronteren, etc. Toch moeten we niet overdrijven. Zowel in BIOSHOCK (2007), 

als in de “echte” wereld, is er nog steeds een vorm van lineariteit te ontwaren. In BIOSHOCK 

(2007) zijn de audiologs zo geplaatst dat afwijken van het grote verhaal moeilijk wordt. Ook 

in het echte leven zijn er tal van krachten die ervoor zorgen dat mensen in de pas blijven 

lopen.  

 

 

De onmogelijkheid van alineariteit? (Agency-Act ratio) 

 

Scene:  De “echte” wereld 

Agent:   2k Irrational Games 

Act:  Creëren van BIOSHOCK (2007) met één verhaallijn 

Agency:  Tools waarmee BIOSHOCK (2007) ontwikkeld werd 

Purpose:  BIOSHOCK (2007) ontwikkelen 

 

Levine zegt zelf over de lineariteit dat het een noodzaak was:  

 

“The story is a very particular story. The reason we have done this with all our games 
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is that any writer who thinks they can write seven great stories for one game is 

kidding themselves. It’s hard enough to write one great story alone. For us, the story 

is the skeleton around which the game lies on, and then the meat of it is what the 

player does. Our focus is on expanding the “meat” space and keeping a really tight, 

really formed, really smart skeleton of a story intact” (Levene in Williams, 2006, page 

3, ¶ 7). 

 

Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe de Agency de Act van het creëren beïnvloedt (Agency-

Act ratio). 

 

 

De onmogelijkheid van alineariteit in het onderwijs (Agency-Act ratio) 

 

Scene:  Onderwijsveld 

Agent:  Freinet-scholen 

Act:  Alineair lesgeven 

Agency:  Just-in-time en on-demand onderwijs 

Purpose:  Op een beklijvende manier lesgeven 

 

Opnieuw kan deze vaststelling geëxtrapoleerd worden naar een ruimere Circumference. 

Dezelfde discussie wordt immers gevoerd naar aanleiding van de overtuiging van 

bijvoorbeeld Freinet-scholen. Zij gaan er prat op dat kennis het best wordt aangebracht op het 

moment dat de leerling er echt nood aan heeft. Een les over de spin kan in de kleuterklas het 

best worden gegeven wanneer de kinderen tijdens de speeltijd geconfronteerd worden met 

een spin. Dit idee van just-in-time en on-demand onderwijs wordt door velen toegejuicht, 

ware het niet dat zelfs de grootste believers twijfelen aan de haalbaarheid van een dergelijk 

project. Want hoe bewaakt men als leerkracht dat aan het eind van de rit het gehele leerplan 

gezien is? Hoe kan men het overzicht bewaren over “het grote verhaal” in een alineaire 

structuur? 

 

 

2.4.3 Pentadische analyse: response 
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Scene:  Andrew Ryans bureau, inclusief minigolf, in de verwoeste stad Rapture, nadat 

Ryan de “selfdestruct”-procedure voor de stad opstartte en de fysieke ruimte 

waar de (spel)computer staat 

Agent:   De individuele speler 

Act:   Het ervaren van het spel tijdens het bekijken van de monoloog van Andrew 

Ryan 

Agency:  Ryan doden met een golfclub 

Purpose:  Meer te weten komen over het verhaal 

 

Voor een individuele speler (Agent) is het bekijken van de monoloog van Ryan misschien een 

beloning, de speler komt immers een heleboel te weten over de wereld waarin hij/zij zich al 

uren bevindt. Voor een andere speler is deze Scene misschien een saai stuk dat de actie 

verstoort. Op het scherm moet hij/zij toekijken hoe hij/zij de Act van het doden van Ryan, 

met een golfclub (Agency) voltrekt – misschien zelfs tegen zijn/haar wil. De Scene is hier 

opnieuw de fysieke ruimte en virtuele ruimte. Ik verwijs naar de spelervaring met Act. Ik 

besef dat dit wat moeilijk ligt. Mag men ervaren immers wel gelijkstellen aan handelen? Ik 

denk van wel, aangezien ook voor ervaren actieve – mentale en sensorische – tussenkomst 

van de speler nodig is. 

 

 

Hoe het Internet aanleiding geeft tot nadenken over BIOSHOCK (2007) in een ruimere 

context (Scene-Act ratio) 

 

Scene:  Internet (discussiefora, fansites, etc.) 

Agent:   De individuele speler 

Act:   Het ervaren van het spel 

Agency:  Ryan doden met een golfclub 

Purpose:  Meer te weten komen over het verhaal 

 

Ken Levine vindt het van ondergeschikt belang welke ideologie Andrew Ryan aanhangt in 

het spel. Dit heeft een aantal spelers echter niet belet om zich te verdiepen in het onderwerp, 

objectivisme. Wanneer de Scene van de BIOSHOCK (2007)-ervaring verruimd wordt van de 

individuele huiskamer naar het hypercollectieve internetgebeuren er een aantal dingen. De 

Act, de respons op de spelervaring, verandert grondig (Scene-Act ratio). Op een aantal 
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discussiefora (doorgaans onderdelen van gamessites) ontstond naar aanleiding van de release 

van BIOSHOCK (2007) discussie over het objectivisme. “De wereld van Rapture is niet 

enkel bepalend voor het verhaal, dat naast zijn intelligentie bovendien ook heel wat laagjes 

filosofie verbergt, voer is voor vele forumdiscussies en refereert naar zaken die zelfs een 

oplettende gamer zomaar kan missen” (b|0-0|n, 2007, ¶ 3). Eén gamer – UnSub – ging zelfs 

zo ver dat hij een heel epistel (2007) schreef over het objectivisme en de plot van 

BIOSHOCK (2007). Anderen pikten in op zijn werk en stuurden de auteur e-mails met 

vragen en tips. Ondertussen is UnSub in zijn dankwoord al dank verschuldigd aan een 

twaalftal mensen. Naast UbSub en zijn “trawanten”, zijn er nog anderen die zich bezig 

houden met het uitschrijven van elke audiolog in het spel. Zo kunnen gamers die iets gemist 

hebben tijdens het spelen het verhaal achteraf makkelijk nalezen. Copier vond gelijkaardige 

situaties bij spelers van WORLD OF WARCRAFT (2004). Het verhaal blijkt daar voor een 

aantal spelers lectuur voor wanneer men het spelen even moe is (Copier, 2008b). 

Naast gamers die zich concentreren op het verslaan (in beide betekenissen: 

overwinnen en verslag doen) van het narratieve in een videogame, zijn er ook gamers die 

puur tegen de broncode, tegen de software van het spel spelen. Op talrijke sites staan 

“strategy guides” met tips en informatie om de broncode van BIOSHOCK (2007) te verslaan. 

Nog andere sites geven tips om de broncode van het spel extern aan te passen, bijvoorbeeld 

om een nog betere beeldkwaliteit te bekomen. In de marge van veel videogames zijn er 

gamers bezig met het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe “selfmade content”, zoals maps 

of mods. Het is op deze manier dat Dean Tate, Senior designer en Artist van BIOSHOCK 

(2007) aan een job raakte bij 2K Irrational Games. Hij werd opgemerkt door zijn selfmade 

content voor de shooters UNREAL (1998) en UNREAL TOURNAMENT (1999) (Official 

BioShock Podcast. Episode Four) en kreeg een job. 

Al deze aspecten uit de Scene wijzigen de spelervaring grondig. Voor een aantal 

gamers, en ik reken mezelf ook tot deze groep, gaat dit zelfs zo ver dat een videogame maar 

echt plezierig kan zijn als erover gepraat wordt. Men kan de vergelijking maken met een 

voetbalmatch. Mensen gaan niet alleen naar het stadion om voetbal te zien, maar ook voor de 

sfeer in het stadion en voor het pintje en de gesprekken achteraf. De gesprekken die op zich 

weer een nieuw verhaal creëren, dragen in zo’n grote mate bij tot het spelplezier dat spelen 

zonder deze ervaring vaak oninteressant wordt. Dit laatste aspect biedt ongelooflijke 

mogelijkheden voor mensen die videogames willen introduceren in het onderwijs. Het debat 

over games als culturele artefacten in de klas kan erg interessant zijn. Gee stelt:  
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“It does mean, perhaps, that we should all think about how to deepen the moral 

dimensions of all these games, enrich them yet more as thinking/reflective space – my 

prediction, by the way, is that this will make them more fun” (Gee 2007, p. 17).  

 

Het zijn echter niet alleen mensen uit de Cultural Studies die geloven dat reflectie ook 

plezierig kan zijn. Een gamer stelt in een review over BIOSHOCK (2007): “At times, it forces 

upon you moments of reflection, which is so important and rare in games, where you 

contemplate the nature of blindly accepted game conventions, which we can’t get into for fear 

of spoiling things.” (Onyett, 2007, Customizing the arsenal, ¶ 1) 

 

 

3 COMMAND & CONQUER 3: TIBERIUM WARS (2007) 

3.1 Synopsis 
 

COMMAND AND CONQUER 3: TIBERIUM WARS (2007) – afgekort C&C 3 – speelt zich 

af in 2047. In 1995 stortte een meteoriet neer op Aarde. Sindsdien verspreidt een soort van 

radioactief kristal, Tiberium, zich razendsnel. Mens en natuur raken besmet en sterven. Er 

moet dan ook iets gebeuren. De Verenigde Naties richten daarom het Global Defence 

Initiative (GDI) op. GDI ziet in Tiberium een natuurramp die moet worden ingedijkt. Een 

groepering die zich de Brotherhood of Nod noemt, onder leiding van de charismatische leider 

Kane, pleit daarentegen voor het maximaal exploiteren van het Tiberium. De aanhangers van 

Kane vereren het kristal om de vele mogelijkheden ervan, bijvoorbeeld het gebruik als 

brandstof. Ze zien het Tiberium als een geschenk van de goden. De tegenstrijdige visie van 

GDI en Nod op de manier waarop de Tiberiumbesmetting van de Aarde moet worden 

aangepakt, leidt tot een aantal wereldoorlogen. In C&C 3 (2007) nemen de twee partijen het 

voor een derde keer tegen elkaar op. Deze keer wordt de strijd echter verstoord door een 

derde partij: de Scrin, een buitenaards ras dat het ook op Tiberium gemunt heeft. 

C&C 3 (2007) is een Real Time Strategy (RTS) game, uitgegeven door Electronic 

Arts. Zoals in de meeste RTS-games speelt men een legerbevelhebber. Op het scherm wordt 

een overzicht geboden van een oorlog, een strijdtoneel. Men kan het vergelijken met het 

spelbord van Risk. Maar bij Risk moet iedere speler zijn eigen beurt afwachten, terwijl in een 

RTS-videogame als C&C 3 (2007) iedereen tegelijkertijd speelt. De speler dient grondstoffen 
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(Tiberium) te verwerven, trainingscentra en andere gebouwen te plaatsen, legereenheden te 

bouwen en ten strijde te trekken. Dit alles gebeurt met een simpele muisklik, van het 

bestellen van gebouwen tot het verplaatsen van individuele eenheden op het slagveld. De 

speler kan kiezen om GDI, Nod of Scrin te besturen. Elke partij heeft unieke eigenschappen: 

eigen gebouwen, eigen eenheden, specifieke talenten, etc. GDI staat voor degelijkheid, hun 

gebouwen en eenheden zijn relatief sterk. Nod moet het meer hebben van stealth en hit-and-

runtactieken. Scrin is bij aanvang van het spel relatief zwak, maar wordt sterker naarmate het 

spel vordert. Alleen met een uitgebalanceerde mix van economisch inzicht, inhoudelijke 

kennis en tactisch vernuft kan de speler C&C 3 (2007) tot een goed einde brengen. Een goed 

einde is voor alle partijen hetzelfde: de wereld veroveren door de tegenstander te verslaan. 

Ik bespreek de PC-versie van het spel. Ook voor Xbox360 en Mac kwam een versie 

van C&C 3 (2007) uit. De Xbox360-versie verschilt echter van de PC- en Mac-versie, 

aangezien een Xbox360 een controller en geen toetsenbord en muis heeft. Dit heeft een 

relatief grote impact op de mogelijkheden in het spel, en de manier waarop er gespeeld wordt. 

In maart 2008 werd een uitbreiding voor C&C 3 (2007) op de markt gebracht: KANE’S 

WRATH. Deze uitbreiding wordt niet meegenomen in de Pentadische analyse. 

 

 

3.2 Vloeibare Tiberiumbom 

3.2.1 Beschrijving 
 

In singleplayer modus kan de speler een volledige campagne spelen met de drie strijdende 

partijen. Elke campagne is ingedeeld in missies. Voor elke missie krijgt de speler een 

briefing, maar ook in het spel zelf krijgt de speler nog bevelen van zijn hiërarchische 

oversten. In de laatste missie voor GDI krijgt de speler het bevel om de Control Node, een 

gebouw van de Scrin, te vernietigen. Dit zou volgens wetenschappers de radiatie van 

Tiberium, en daarmee ook de invasie van de vijandige Scrin op Aarde, kunnen stoppen. Een 

kwartier in het spel krijgt de speler van Director Boyle, de leider van GDI, een vloeibare 

Tiberiumbom ter beschikking. De directe overste van de speler, General Granger, waarschuwt 

echter voor de gevolgen van dit massavernietigingswapen. Het is aan de speler om het 

uiteindelijke bevel te geven. De speler beseft dat de missie aanzienlijk moeilijker zal worden 

wanneer hij het zonder de vloeibare bom moet stellen. 

Na afloop van de missie krijgt de speler een filmpje te zien. Afhankelijk van de 
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beslissing die de speler nam, krijgt hij/zij een ander filmpje te zien. Heeft de speler de missie 

uitgevochten zonder bom, dan wordt hij/zij gefeliciteerd door General Granger. De generaal 

is opgelucht en verzekert de speler dat hij/zij miljoenen mensenlevens heeft gered. Director 

Boyle moet ontslag nemen wanneer uitlekt dat hij toestemming heeft gegeven voor de inzet 

van een massavernietigingswapen. Gebruikte de speler de vloeibare Tiberiumbom wel, dan 

krijgt hij/zij te zien hoe miljoenen mensen gestorven zijn doordat de schok een kettingreactie 

veroorzaakte in alle Tiberiumvelden. Director Boyle promoveert de speler, maar hij/zij is de 

enige die trots is op de speler. General Granger neemt ontslag uit het leger, hij weigert nog 

langer deel te hebben in GDI’s acties en noemt de speler een schande voor het leger. 

 

 

3.2.2 Pentadische analyse: productie 
 

Scene:   Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Creëren van een keuzesituatie bom gebruiken of niet 

Agency:  Technologische, narratieve en ludologische elementen 

Purpose:  Onduidelijk: een boeiende spelervaring creëren? 

 

De Act van productie is in dit fragment het creëren van de situatie waarin de speler moet 

kiezen of de bom al dan niet wordt ingezet. Meer specifiek is de Act hier het creëren van een 

keuzesituatie. Dit is vergelijkbaar met het fragment waarin de speler moet kiezen over het lot 

van de Little Sisters in BIOSHOCK (2007). De werknemers van Electronic Arts (Agents), het 

bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie van C&C 3 (2007), zetten een heleboel 

middelen (Agency) in om deze keuzesituatie te creëren: programmeren, grafisch coderen, het 

verhaal uitdenken, tussenfilmpjes maken, etc. De Purpose is hier onduidelijk. Langs de ene 

kant geldt ook hier de opmerking die ik bij de bespreking van BIOSHOCK (2007) maakte: 

het zou fout zijn om over “de Purpose” te spreken. Langs de andere kant vond ik ook geen 

bronnen die specifiek ingaan op deze situatie. 

 

 

Hoe overtuigen de makers de speler? (Agents-Agency ratio) 
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Scene:   Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Creëren van een keuzesituatie bom gebruiken of niet 

Agency:  Technologische, narratieve en ludologische elementen 

Purpose:  Onduidelijk: een boeiende spelervaring creëren? 

 

Aansluitend bij Bogost, ben ik nog steeds geïnteresseerd hoe de makers van een videogame 

als C&C 3 (2007) de speler proberen te overtuigen. C&C 3 (2007) leunt dichter aan bij het 

simulatiegenre, en lijkt dus beter geschikt voor een beschrijving aan de hand van het concept 

procedurele retoriek dan BIOSHOCK (2007). Desondanks blijft elke beschrijving van de 

procedurele retoriek een transcriptie, een vertaling van het procedurele naar het geschreven 

woord. Het is echter boeiend om de procedurele retoriek van C&C 3 (2007) te confronteren 

met het verhaal dat erin wordt verteld aan de hand van briefings en filmfragmenten. 

In C&C 3 (2007) doen de makers een statement over oorlog. Ik ben ervan overtuigd 

dat deze stelling niet bewust wordt ingenomen, aangezien het spel trouw blijft aan de 

basisprincipes van het RTS-genre. C&C 3 (2007) zegt ons dan waarschijnlijk ook meer over 

het RTS-genre, dan over oorlog voeren. Desondanks is het spel een interessante case om de 

procedurele retoriek van het RTS-genre over oorlog te analyseren. Wanneer men een aantal 

spelsessies observeert, wordt een patroon duidelijk. Bij aanvang van het spel kiest de speler 

een locatie voor zijn/haar basiskamp. Dit zal steeds een plek dichtbij een Tiberiumveld zijn. 

De speler verzamelt dit Tiberium, verwerkt het, en koopt nieuwe gebouwen met de opbrengst. 

Elk gebouw heeft een specifieke functie. Barakken kunnen infanterie-eenheden trainen, Tech 

Centers kunnen de speler van de nieuwste wapens voorzien, etc. Het komt er voor de speler 

op aan om een inkomensstroom op gang te brengen waarmee een leger kan worden 

opgebouwd. In dit proces moeten keuzes worden gemaakt. In het teken van een heldere 

beschrijving kunnen deze keuzes ruwweg worden herleid tot twee basiskeuzes: (1) investeren 

op lange termijn versus snel een leger opbouwen, en (2) een groot, lichtbewapend versus een 

klein, tot op de tanden bewapend leger. Met het opgebouwde leger probeert de speler nu meer 

strategische (Tiberium-rijke) plaatsen op de kaart te veroveren. Dit resulteert in een nog 

grotere inkomensstroom, die op zijn beurt leidt tot de uitbouw van een nog groter leger, 

waarmee nog meer strategische plaatsen kunnen worden veroverd. Aangezien elk 

Tiberiumveld na verloop van tijd uitgeput raakt, is de procedurele retoriek in RTS-games er 

één van expansiepolitiek en wapenwedloop. De speler die de meeste grondstoffen verzamelt, 

het grootste leger en de beste technologie heeft, wint.  
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Hoe elke klasse een eigen taal gebruikt (Agent-Agency ratio) 

 

Scene:  Derde Tiberium wereldoorlog, op het hoofdkwartier van GDI 

Agent:  Topfunctionarissen 

Act:   De speler in zijn/haar hoedanigheid als commandant aanspreken 

Agency:  Ideologisch taalgebruik, discussie over waarden en normen 

Purpose:  Het ideologisch conflict over de verspreiding van Tiberium oplossen 

 

Scene:  Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:  Officieren en soldaten van GDI 

Act:   Bevelen opvolgen 

Agency:  Het eigen lichaam, wapens, technische communicatie over de oorlog 

Purpose:  Het ideologisch conflict over de verspreiding van Tiberium oplossen door 

de oorlog tegen Nod te winnen 

 

Ik verklein even de Circumference, door als Scene niet langer de (economische) realiteit, 

maar wel de spelwereld te kiezen. Daarnet beschreef ik hoe de speler in de spelwereld 

geconfronteerd wordt met de procedurele retoriek van oorlog voeren, volgens de makers van 

Electronic Arts. Wanneer men deze echter confronteert met de bevelen die worden gegeven in 

de vele filmfragmenten en briefings, valt iets op. In de filmpjes krijgt de speler een totaal 

ander verhaal te horen en wordt oorlog verbonden met ideologie, met het nemen van 

moeilijke beslissingen (cf. de inzet van de vloeibare Tiberiumbom), met het bespelen van de 

massa, met het redden van de wereld, met het nastreven van persoonlijke ambities, etc. Het is 

volgens mij net hier dat de kracht van C&C 3’s (2007) retoriek ligt. Aan de ene kant wordt 

het contact met de topfunctionarissen in een gewapend conflict gerepresenteerd in 

filmfragmenten. Aan de andere kant doet de speler ervaring op met de strijd op het slagveld 

door middel van procedurele retoriek. De speler leert hoe de moeilijke ideologische 

beslissingen aan de top worden genomen, in een omgeving waarin vooral taal van belang is, 

terwijl aan de basis de bevelen worden opgevolgd, want daar is geen plaats meer voor taal, 

enkel voor harde actie. 
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Soldaten hebben geen wilsbeschikking (Act-Agent ratio) 

 

Scene:  Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:  Soldaten in het spel 

Act:   Strijden tot de dood 

Agency:  Het eigen lichaam, wapens, technische communicatie over de oorlog 

Purpose:  Gehoorzamen aan de oversten, want orders zijn orders 

 

Scene:  Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:  De speler (ikzelf) 

Act:   C&C 3 (2007) spelen 

Agency:  (Virtuele) soldaten 

Purpose:  Het spel winnen 

 

 

Het opvolgen van bevelen is overigens ook de moeite waard om te analyseren. Alle 

legereenheden voeren in C&C 3 (2007) perfect de bevelen van de speler uit. De speler 

selecteert en bestuurt (aanvallen, verdedigen, verplaatsen, etc.) de eenheden met een 

muisklik. Maar zelfs wanneer de speler zijn soldaten een vroege dood in stuurt, gehoorzamen 

ze zonder te protesteren. Het idee dat de makers van C&C 3 (2007) hiermee verkondigen, 

namelijk dat soldaten altijd hun oversten gehoorzamen, staat in schril contrast met de retoriek 

gevoerd in de filmfragmenten tussen de verschillende missies. Dat verhaal van C&C 3 (2007) 

is er één dat bol staat van discussie met en opstand tegen de leider. 

Thompson beschrijft in zijn analyse van MEDAL OF HONOR: FRONTLINE (2002) 

hoe de speler in een videogame instrumenteel wordt ingezet. MEDAL OF HONOR: 

FRONTLINE (2002) schept de illusie dat de speler enkel nut heeft om missies (Acts) te 

bereiken. Dit leidt tot een visie op oorlog als een to do-list van gebeurtenissen, en op soldaten 

als instrumenten. Dit is gevaarlijk, aangezien de vraag naar de Purpose genegeerd wordt 

(Thompson in Chaney, Ruggill & McAllister, in press, p. 77). 
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3.2.3 Pentadische analyse: response 
 

Scene:   Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:   Individuele speler in de rol van GDI commandant 

Act:   Kiezen voor het al dan niet inzetten van de speciale bom 

Agency:  Muisklik waarmee de bom al dan niet wordt gedropt 

Purpose:  Vernietigen van de Control Node 

 

De speler dient hier als Agent een keuze te maken over de middelen waarmee hij/zij de 

eindstrijd voor GDI wil beslechten (Act). De Scene is de virtuele wereld. Daarin ligt de speler 

zwaar onder vuur door de twee vijandige fracties. Het gaat om de laatste missie voor GDI die 

de speler tot een goed einde moet brengen. De briefing stelde duidelijk dat het hoofddoel 

(Purpose) van deze missie het vernietigen van de Control Node is, zodat een totale invasie 

van ruimtewezens op Aarde kan vermeden worden. Al kan de Purpose voor de individuele 

speler uiteraard verschillen, toch is het onmogelijk om succesvol te zijn in de missie zónder 

de Control Node te verwoesten. Hoe de speler dit moet doen, is onderwerp van debat tussen 

de twee oversten van de speler. Toch is het aan de speler om het ultieme bevel te geven over 

de inzet van het massavernietigingswapen, aan de hand van een muisklik. 

 

 

Beïnvloedt het karakter de beslissing van de speler? (Agent-Agency ratio) 

 

Scene:   Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:   Individuele speler in de rol van GDI commandant 

Act:   Kiezen voor het al dan niet inzetten van de speciale bom 

Agency:  Muisklik waarmee de bom al dan niet wordt gedropt 

Purpose:  Vernietigen van de Control Node 

 

Ik gaf al eerder aan dat Burke in zijn later werk betreurt dat hij een Pentad en geen Hextad – 

met Attitude als zesde term – heeft uitgewerkt (Burke, 1972, p. 23). Het fragment met de 

vloeibare Tiberiumbom illustreert hoe een term als Attitude zou kunnen helpen om de 

beslissing van de speler te begrijpen. Spelers voor wie alles snel moet gaan, met een onrustig 

temperament en sterke beliefs in verband met het onrealistisch karakter van de spelwereld 

zijn misschien eerder geneigd om de vloeibare bom in te zetten. Spelers met een zacht 
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karakter, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, angst voor het onbekende en gezegend met 

een flinke portie geduld, kiezen misschien eerder voor de bom niet in te zetten. Toch lijkt dit 

soort directe causale relatie te simplistisch. De beslissing dient immers slechts in de virtuele 

wereld (Scene-Agency ratio) gemaakt te worden. Er sterven geen echte mensen door de 

beslissing van de speler. Het lijkt me dan ook niet fair ten opzichte van de speler om zijn/haar 

keuze in het spel te extrapoleren naar een ruimere Circumference, laat staan om uitspraken te 

doen over zijn/haar persoonlijkheid.  

 

 

Verschillende redenen om de bom te gebruiken (Purpose-Agency ratio) 

 

Scene:  De ruimte waarin de speler aan het gamen is 

Agent:   Individuele speler in de rol van GDI commandant 

Act:   Kiezen voor het al dan niet inzetten van de speciale bom 

Agency:  Muisklik waarmee de bom al dan niet wordt gedropt 

Purpose:  Uitspelen van het spel 

 

Eén en ander wordt duidelijk wanneer ook de Purpose wordt meegenomen in de analyse. De 

beslissing om al dan niet een massavernietigingswapen in te zetten wordt mee beïnvloed door 

de moeilijkheidsgraad van de laatste missie waarin de vraag zich stelt. Een bom die de missie 

quasi onmiddellijk kan beëindigen, maakt de strijd natuurlijk een flink stuk eenvoudiger. 

Voor die spelers die ontzettend veel moeite hebben om de missie op een andere manier te 

winnen, kan de bom dan ook een erg welkome Agency zijn. Voor nog andere spelers is het 

doel misschien belangrijker dan de middelen. De beslissing om de bom in te zetten kan dan 

veeleer pragmatisch worden geïnterpreteerd. Afhankelijk van het persoonlijke doel van de 

speler zal de keuze veranderen. 

 

 

Schuldgevoel (Purpose/Agent-Act/Agency ratio) 

 

Scene:   Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd, ik ben de strijd 

aan het verliezen 

Agent:  De speler (ikzelf) 

Act:   Kiezen voor het al dan niet inzetten van de speciale bom 
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Agency:  Muisklik waarmee de bom al dan niet wordt gedropt 

Purpose:  Vernietigen van de Control Node 

 

In de analyse van BIOSHOCK (2007) gaf ik aan dat het spel in staat is om de speler te doen 

twijfelen. C&C 3 (2007) doet de speler ook twijfelen, al lijkt de keuze op het eerste zicht wat 

eenvoudiger, aangezien het “slachtoffer” sowieso de vijand is. Desondanks is het spel in staat 

om schuldgevoelens op te roepen. Wanneer ik het spel zelf voor de eerste keer speel, ben ik 

de missie aan het verliezen als ik de optie krijg om de vloeibare Tiberiumbom te gebruiken. 

Dankzij deze bom win ik. Eerst ben ik euforisch, ik heb het spel relatief snel uitgespeeld, 

maar mijn lach verdwijnt wanneer ik het filmpje te zien krijg. In plaats van de gebruikelijke 

felicitaties van General Granger, krijg ik een nieuwsbericht te zien: “The war against the 

invaders ended today, but at a staggering cost. [...] So far the death toll: over 25 million 

people.” Nadien wrijft General Granger nog eens zout in de wonde door me een schande voor 

het GDI-uniform te noemen. Nog nooit heb ik een singleplayer missie opnieuw gespeeld 

omdat ik ontevreden was met het resultaat, maar deze ervaring raakt me zo diep dat ik 

onmiddellijk het spel herstart. Mijn Purpose en Attitude zijn bijgesteld. 

 

Scene:   Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:  De speler (ikzelf – met bijzondere aandacht voor mijn attitude) 

Act:   Keuze voor het al dan niet inzetten van de speciale bom 

Agency:  Reguliere wapens waarmee ik de strijd beslecht, en dus NIET de vloeibare 

Tiberiumbom 

Purpose:  De Control Node verwoesten, zonder miljoenen mensen te doden 

 

De confrontatie met de resultaten van een eerder voltrokken Act kunnen een drijfveer zijn om 

het de volgende keer anders aan te pakken. In een aantal publicaties binnen de 

videogamestudies wordt gewezen op de feedback-loop in simulaties en videogames (Copier, 

2008a). Een gamer handelt, wordt geconfronteerd met de resultaten, en past zijn attitude en 

gedrag aan. Zoals ik al eerder aangaf had Burke er later spijt van dat hij zijn Pentad niet had 

uitgebreid met een zesde term: Attitude (1972). Ik volg zijn suggestie en zie Attitude als een 

kenmerk van de Agent. 

Ik denk dat het dit is wat Burke bedoelt met “Equipment for living” (1938; 1941a). In 

literatuur doe je ervaring op met bepaalde patronen, algoritmes, spelregels, etc. die je 

wapenen om toekomstige situatie mee te kaderen en aan te pakken, of die er toch alleszins 
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voor zorgen dat je de volgende keer op een andere manier zult lezen. Uit deze analyse blijkt 

dat ook videogames een dergelijke attitudewijziging kunnen teweeg brengen. Niet alleen naar 

externe situaties toe, maar ook naar toekomstig spelgedrag. 

 

 

Een oorlog winnen (Agent-Purpose ratio) 

 

Scene:   Derde Tiberium wereldoorlog, in het heetst van de strijd 

Agent:  De speler (ikzelf – met bijzondere aandacht voor mijn attitude) 

Act:   De missie spelen 

Agency:  Een methode waarbij zo weinig mogelijk mensen het leven verliezen 

Purpose:  Vernietigen van de Control Node 

 

Mijn nieuwe Attitude doet me ook nadenken over het algemene doel van het spel. In C&C 3 

(2007) strijden alle partijen om de derde Tiberiumoorlog te “winnen”. Op zich is dit niet 

vreemd. Ook in een ruimere Circumference, in het dagelijks leven, spreekt men over winst en 

verlies in een oorlog. De Vlamingen “wonnen” de Guldensporenslag. De Duitsers “verloren” 

de tweede wereldoorlog. Mijn ervaring met de vloeibare Tiberiumbom doet me echter 

nadenken over winnen en verliezen. Aan de ene kant wordt ik geraakt door het verlies van 

mensenlevens, aan de andere kant blijf ik spreken over het winnen van de oorlog. Kan een 

oorlog überhaupt wel gewonnen worden? 

 

 

3.3 Alternative’s teleporting Time Bomb 

3.3.1 Beschrijving 
 

Electronic Arts voorziet verschillende mogelijkheden om mensen die C&C 3 (2007) niet 

bezitten, toch te laten deelnemen aan de C&C 3-(2007) ervaring. Zo kan men online 

multiplayer matches volgen via de gratis te downloaden BATTLECAST VIEWER (2007). 

Maandelijks worden ook videopodcasts uitgebracht. In een studio brengt men een soort van 

C&C 3-journaal, met verslagen van wedstrijden, nieuws uit de community, interviews, etc. In 

één van die podcasts, BattleCast Primetime Episode 8 (2008, March 28), gaan de makers 

dieper in op een speciale tactiek die in één van de onlinewedstrijden ([KungFu]Alternative 



  Een retorische analyse 114

vs. Diablollol) werd gebruikt. 

In C&C 3 (2007) heeft de speler een aantal superwapens ter beschikking. Speelt hij/zij 

met de Scrin, dan kan hij een Mothership bouwen. Dit is een ontzettend duur, kwetsbaar en 

traag ruimteschip. Deze nadelen worden gecompenseerd met overdreven vuurkracht. Met één 

schot kan het een gebouw of eenheid op zo’n manier opblazen, dat alle omliggende 

gebouwen mee ontploffen. Dit veroorzaakt een kettingreactie die de hele basis van de 

tegenstander van de kaart kan vegen. Een ervaren C&C 3- speler zal er dan ook alles aan 

doen om te verhinderen dat de tegenstander zijn basis kan bereiken met zo’n Mothership. 

Speler Alternative vond echter een manier om zijn Mothership niet te moeten verplaatsen. Hij 

vuurt het dodelijke schot af op één van zijn eígen eenheden. Tussen impact en ontploffing is 

er echter twee seconden vertraging. Alternative slaagt erin om met een andere eenheid, het 

Mastermind, zijn door het Mothership getroffen eenheid in deze twee seconden te 

teleporteren naar de basis van de tegenstander, die volledig door de kettingreactie vernietigd 

wordt. De makers van het spel zijn laaiend enthousiast... 

 

 

3.3.2 Pentadische analyse: productie 
 

Scene:   Financiële markt, de gameswereld, etc. 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Creatie van BATTLECAST VIEWER (2007), podcasts en het spel zelf 

Agency:  Informatica 

Purpose:  Verkopen, community creëren, etc. 

 

Er kunnen verschillende Acts onderscheiden worden aan de zijde van Electronic Arts 

(Agents): de creatie van de BATTLECAST VIEWER (2007), de podcasts en het spel zelf. 

Maar ook het uitbalanceren van de verschillende eenheden in het spel is een belangrijke Act. 

Aangezien niet iedereen met gelijkaardige pionnen speelt, zoals in een bordspel als Risk, is 

het belangrijk dat elke partij ongeveer even sterk is. Net als in de vorige fragmenten kan hier 

niet met zekerheid worden gesteld wat de Purpose van Electronic Arts is. Men kan 

vermoeden dat het hoofddoel met financiële overwegingen te maken heeft, maar ook 

artistieke factoren kunnen meespelen. Opnieuw kan naar de verschillende productiemiddelen 

worden verwezen met de term Agency. De Scene kan op verschillende manieren 
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geïnterpreteerd worden.  

 

 

Timing: de creatie van een e-sport cultuur (Scene-Purpose ratio) 

 

Scene:  Tijdsgeest waarin de roep naar de erkenning van e-sports weerklinkt 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Creatie van BATTLECAST VIEWER (2007), podcasts en het spel zelf 

Agency:  Informatica 

Purpose:  e-sports promoten 

 

Enerzijds is er het tijdstip waarop deze Scene zich afspeelt. Dat er podcasts blijven 

verschijnen, lang na het verschijnen van C&C 3 (2007) is begrijpelijk wanneer men weet dat 

Electronic Arts aan een betalende uitbreiding werkt – COMMAND AND CONQUER 3: 

KANE’S WRATH (2008). Daarenboven kent het begrip e-sports een stevige opmars. Onder 

meer op de Vlaamse studiedag U game 2 in Leuven (5 november 2007) weerklonk de oproep 

van designers, onderzoekers en leerkrachten voor de erkenning van videogaming als een 

sport. Het verschijnen van de BATTLECAST VIEWER (2007), en de commentaar van 

designers op matches van spelers in de podcasts ondersteunen deze oproep. Dat is logisch 

aangezien Electronic Arts een hoofdrolspeler is op de videogamemarkt en zij er dus alle baat 

bij hebben dat e-sports erkend worden als sport. 

 

 

Timing: promotie van het uitbreidingspakket Kane’s Wrath (Scene-Purpose ratio) 

 

Scene:  Enkele weken voor het verschijnen van Kane’s Wrath 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Creatie van BATTLECAST VIEWER (2007), podcasts en het spel zelf 

Agency:  Informatica 

Purpose:  Zoveel mogelijk kopies van Kane’s Wrath verkopen 

 

De Scene kan echter ook als plaats worden geïnterpreteerd. Het is duidelijk dat Electronic 

Arts zich in twee verschillende werelden bevindt: de business- en de gameswereld. Als 

beursgenoteerd (Nasdaq) bedrijf is Electronic Arts een speler op de economische markt, wat 
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bijdraagt tot de these dat de podcasts, net als de BATTLECAST VIEWER (2007) 

marketinginstrumenten zijn in de aanloop naar de release van het uitbreidingspakket 

COMMAND AND CONQUER 3: KANE’S WRATH (2008).  

 

 

Respect verdienen binnen de gameswereld (Scene-Purpose ratio) 

 

Scene:  Gameswereld 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Creatie van BATTLECAST VIEWER (2007), podcasts en het spel zelf 

Agency:  Informatica 

Purpose:  Erkenning bekomen van de spelers 

 

Electronic Arts bevindt zich echter ook in de gameswereld. Deze Scene bespelen is niet alleen 

financieel, maar ook sociaal-cultureel interessant. Het zijn immers de spelers die voor een 

groot stuk het aanzien van de ontwikkelaars bepalen. Het is door de gameswereld dat het 

creatieproces van de Agents extra betekenis krijgt. Electronic Arts beseft dat het belang van 

de spelers niet onderschat kan worden. In alle podcasts benadrukken de ontwikkelaars dat ze 

de internetfora lezen en rekening houden met vragen, tips en bedenkingen van de spelers 

thuis. Zo nodigde EA een aantal bekende namen uit de community uit om het spel vooraf te 

komen testen in de hoofdzetel in Los Angeles. Deze spelers verbleven in een chic hotel en 

werden getrakteerd op restaurant. Daarenboven speelden ze drie dagen lang als allereersten 

een bètaversie van C&C 3 (2007). Elke avond mochten de spelers hun bedenkingen meedelen 

aan de ontwikkelaars, die stante pede aanpassingen maakten in de broncode van het spel. 

 

 

Hoe beïnvloeden de ontwerpers de speler? (Agents-Agency ratio) 

 

Scene:  Gameswereld 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Het eren van Alternative voor zijn tactisch vernuft 

Agency:  Een speciale rubriek in BattleCast viewer aan Alternative besteden 

Purpose:  Community creëren / Spelervaring verruimen 
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Ik gaf al eerder een aantal voorbeelden van middelen die de makers van C&C 3 (2007) 

inzetten om de speler te beïnvloeden: de podcasts, de BATTLECAST VIEWER (2007), etc. 

Toch loont het de moeite iets dieper in te gaan op de BattleCast Primetime rubriek Command 

School Honors. In deze rubriek bespreken de ontwikkelaars een specifieke tactiek die een 

speler online gebruikt. De makers van C&C 3 (2007) zijn laaiend enthousiast over het vernuft 

van Alternative, en ze eren hem door zijn tactiek de Alternative’s Teleporting Time Bomb te 

noemen. Men had wel een aantal tactieken voorzien bij het maken van C&C 3 (2007), maar 

de unieke combinatie die Alternative tevoorschijn toverde had men niet zien aankomen. 

Ontwikkelaars zijn steeds op zoek naar dit soort gebeurtenissen, volgens het Game of Life 

principe28. Denk terug aan het voorbeeld van blad-steen-schaar dat ik in het vorige hoofdstuk 

gaf. Net als bij blad-steen-schaar kent elke legereenheid in C&C 3 (2007) een 

countereenheid. Grenadiers winnen van gepantserde voertuigen. Gepantserde voertuigen 

winnen van eenheden met machinegeweren. Deze laatste winnen dan weer van grenadiers. 

Net als in blad-steen-schaar valt C&C 3 (2007) niet samen met de regels van het spel. Van 

zodra het spel begint, gebeurt er iets waardoor het geheel van het spel de som van de regels 

overstijgt. Eén van die gebeurtenissen is dat spelers de grenzen en mogelijkheden van het 

spel kúnnen uitdagen. Ontwikkelaars maken daarbij een onderscheid tussen exploits en 

tactics. In beide gevallen ontdekken spelers unieke mogelijkheden in het spel. Exploits zijn 

mogelijkheden die het spelplezier bederven, bijvoorbeeld omdat ze één speler 

onoverwinnelijk maken. Tactics daarentegen zijn mogelijkheden die de speler kan toevoegen 

aan zijn/haar repertoire, zonder het spelplezier van de tegenstander te bederven. 

 

 

Drama-eenheden (Purpose-Agency ratio) 

 

Scene:   De virtuele ruimte van het spel 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   “Componeren” van het spel 

Agency:  Eenheden zoals het Mothership 

Purpose:  Een dramatische spelervaring creëren 

 

Het is duidelijk dat het Mothership, als superwapen, een grote impact heeft op de 

spelervaring van de speler. Dat was ook de bedoeling van de makers. In één van de podcasts 

noemt men het Mothership een “drama-unit” (EA., 2007, Februari 13). De designers 
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ontwikkelden deze bestuurbare legereenheid om het dramatisch karakter van de spelervaring 

te vergroten. Aangezien deze eenheid ontzettend duur is, kan het pas gebouwd worden als het 

spel al een tijdje bezig is. Elke speler heeft op dat moment al een relatief grote basis en 

legermacht uitgebouwd. Wanneer een speler opmerkt dat de tegenstander eraan komt met een 

Mothership, waardoor alles met één enkel schot kan vernield worden, verandert de focus van 

het spel. De speler zal al zijn middelen moeten inzetten om het Mothership te vernielen voor 

het zijn basis bereikt. De eigenaar zal er daarentegen alles aan doen om zijn Mothership te 

beschermen. Dit levert bijzonder spannende, dramatische ervaringen op. 

 

 

3.3.3 Pentadische analyse: response 
 

Scene:   Het midden van Barstow Badlands, een 1 vs. 1 multiplayer map 

Agent:   [KungFu]Alternative 

Act:   Episch gevecht waarbij Alternative een nieuwe tactiek toepast 

Agency:  Eén Mothership- en Mastermindeenheid 

Purpose:  Het midden van de map veroveren, en dus ook de overwinning pakken 

 

In het episch gevecht met het Mothership, kan [KungFu]Alternative als Agent aangewezen 

worden. Diablollol is hier Counter-Agent. De Purpose was het heroveren van het midden van 

de map, waar Diablollol alle kostbare grondstoffen aan het wegkapen was. Om de wedstrijd 

te winnen, moest Alternative controle krijgen over deze grondstoffen. De Act is het toepassen 

van de Alternative’s Teleporting Time Bomb strategie. Mothership en Mastermind vormen 

samen de Agency. De Scene is Barstow Badlands, een 1 vs. 1 multiplayer map. Deze map 

vormt het virtuele strijdtoneel. 

 

 

Het belang van grondstoffen (Scene-Act ratio) 

 

Scene:   Het midden van Barstow Badlands, een 1 vs. 1 multiplayer map 

Agent:   [KungFu]Alternative 

Act:   Episch gevecht waarbij Alternative een nieuwe tactiek toepast 

Agency:  Eén Mothership- en Mastermindeenheid 
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Purpose:  Het midden van de map veroveren, en dus ook de overwinning pakken 

 

In een Real Time Strategy videogame is de Scene uiterst belangrijk. Net als in een échte 

oorlog draait alles rond het succesvol positioneren van troepen en veroveren van natuurlijke 

hulpbronnen. Waar in de echte wereld een bloedige strijd wordt uitgevochten om diamanten, 

oliebronnen, etc. wordt in C&C 3 (2007) gestreden om Tiberium. In het midden van Barstow 

Badlands bevindt zich zo’n Tiberiumveld. Wanneer Diablollol dit veld volledig inpalmt, ziet 

het er dan ook slecht uit voor Alternative. Minder inkomsten betekent immers een kleiner 

leger, en uiteindelijk ook verliezen. Alternative wordt verplicht om het strategische midden 

terug te veroveren. Dat brengt hem ertoe zijn speciale tactiek toe te passen. 

 

 

Het belang van grondstoffen in “echte” conflicten (Scene-Act ratio) 

 

Scene:  De “echte” wereld 

Agent:  De Amerikaanse regering 

Act:   Oorlog voeren 

Agency:  Het militair apparaat 

Purpose:  Strategische hulpbronnen (olie) verroveren 

 

Opnieuw kan het gevonden algoritme worden geëxtrapoleerd naar een ruimere Scene. 

Hoewel de meningen verdeeld zijn, gelooft een grote groep mensen dat de oorlog in Irak om 

gelijkaardige redenen is begonnen door de Amerikanen. Amerika’s economie heeft olie 

nodig. Nu er op termijn een tekort aan olie dreigt, en Amerika op economisch gebied dreigt te 

verliezen, wordt de controle over oliebronnen in het Midden Oosten extra belangrijk.  

 

 

Speelstijl hangt af van het doel (Purpose-Agency ratio) 

 

Scene:   Het midden van Barstow Badlands, een 1 vs. 1 multiplayer map 

Agent:  [KungFu]Alternative en Diablollol 

Act:   Episch gevecht tussen [KungFu]Alternative en Diablollol 

Agency:  Eén Mothership- en Mastermindeenheid 

Purpose:  Eer? Leren? Plezier? 
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Het veroveren van een strategische plaats in de Scene is hier een belangrijke sub-Purpose, in 

de strijd voor de overwinning. De Act met het Mothership kan op deze manier beter begrepen 

worden. Deze verklaring is echter niet sluitend, en vertelt ook niet waarom Alternative in de 

eerste plaats de strijd aanging met Diablollol. Verschillende hypothesen kunnen worden 

opgeworpen: men kan C&C 3 (2007) spelen voor het plezier, voor de eer, om vrienden te 

maken, om bij te leren (vaardigheden en/of kennis). Een verschil in Purpose zal tot een ander 

speelgedrag leiden. Net als in een oefeninterland, durven spelers in een friendly – een match 

die niet meetelt voor de rangschikking – bijvoorbeeld nieuwe tactieken uit, ongeacht het grote 

risico. Het valt op dat Electronic Arts – ik maak opnieuw een uitstap naar de Act of 

Production – inspeelt op alle mogelijke Purposes van de gamers. In de eerste plaats is het 

spel ontworpen voor entertainmentdoeleinden. Spelen zou dus intrinsiek plezierig moeten 

zijn. Daarnaast voorziet Electronic Arts ook competities en rangschikkingen. Spelers die voor 

de eer spelen, kunnen op die manier strijden om de hoogste plaats in de rangschikking. Ook 

speciale vermeldingen in de podcasts stimuleren het eergevoel. Alternative reageert op een 

forum: “Alternative’s Teleporting Time Bomb by David S. Silverman... ooh what an honour” 

(2008, 28 maart, ¶ 2). Spelers die iets willen bijleren over tactieken kunnen demo’s bekijken 

van hoger gerangschikte spelers, of naar de tactische besprekingen van matches kijken op 

BattleCast Primetime. Community manager Apoc zorgt dan weer voor de ondersteuning van 

het gemeenschapsgevoel tussen C&C 3-spelers, waardoor virtuele vriendschappen zich in 

optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen. Spelers die geïnteresseerd zijn in kennis over 

het Tiberium Universum kunnen terecht in de Intelligence Database die in het spel verwerkt 

is. Er werd zelfs samengewerkt met het MIT om de samenstelling van Tiberium 

“wetenschappelijk te onderbouwen”. En voor de spelers die daarmee nog geen genoegen 

kunnen nemen, is er altijd nog het boek van DeCandido dat gebaseerd is op C&C 3 (2007). 

 

 

3.4 Dodelijke bevelen 

3.4.1 Beschrijving 
 

Het derde en laatste fragment koos ik naar aanleiding van een review in het magazine PC 

Gamer (Edwards, 2007). Daarin verwoordt de schrijver een aantal frustraties die ik zelf ook 

ervaarde tijdens het spelen van C&C 3 (2007). Eén missie kan hier als synecdoche worden 
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genoemd voor de gehele spelervaring. In de GDI-campagne moet de speler op missie in 

Kroatië. Hij/zij krijgt de opdracht de basis te verdedigen tegen vijandige troepen en stand te 

houden tot er versterking komt. Adder onder het gras is echter dat de Brotherhood of Nod de 

elektriciteitscentrales van de basis heeft gesaboteerd. Dat is knap lastig, aangezien de basis 

langs vier kanten wordt aangevallen, en er niet voldoende stroom is om alle 

verdedigingstorens operatief te houden. De moeilijkheidsgraad is echter niet het probleem. 

Het probleem is dat de missie onmogelijk succesvol kan gespeeld worden als de speler alle 

bevelen opvolgt. Zo blijkt de beloofde versterking achter de vijandige linie te arriveren. De 

speler krijgt de bijkomende opdracht deze troepen veilig naar de basis te begeleiden. Volgt de 

speler dit bevel stante pede op, dan kan hij/zij ervan op aan dat hij/zij zal falen en de missie 

opnieuw zal moeten spelen. De reviewer van PC Gamer noteert dit dan ook als een minpunt 

van het spel. Zelf moet ik ook toegeven dat ik het spel na een aantal keer falen even opzij heb 

gelegd voor ik terug zin had om verder te spelen. 

 

 

3.4.2 Pentadische analyse: productie 
 

De producenten van C&C 3 (2007) geven in geen enkel interview of podcast informatie over 

dit fragment an sich. Het benoemen van de Pentadische termen vanuit hun perspectief zal dan 

ook minder eenduidig kunnen gebeuren in vergelijking met de analyse van de eerder 

besproken fragmenten. Ik zal het deze keer moet stellen zonder aanvullende informatie om de 

analyse mee aan te vangen. 

 

Scene:   Los Angeles 

Agent:   Electronic Arts 

Act:   Ontwerpen van dit fragment 

Agency:  ICT 

Purpose:  goed spel afleveren 

 

Op het eerste zicht lijkt het onzinnig dat ontwerpers bewust missies zouden ontwerpen om de 

speler te ergeren. Met behulp van ratio’s kan men hiervoor naar verklaringen zoeken. Zonder 

aanvullende informatie van de ontwikkelaars zelf, blijft dit echter giswerk. Ik presenteer 

exemplarisch een mogelijke verklaring. 
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Mogelijke verklaring: doordat meerdere Agents tegelijkertijd aan de missie werkten 

ontstonden misverstanden (Scene-Agents  ratio). 

 

Scene:  Los Angeles - filmstudio 

Agent:  Cineast 

Act:   Filmen van cutscenes 

Agency:  Camera’s, een actrice, verhaallijn, etc. 

Purpose:  Goede cutscenes creëren < een goed spel creëren 

 

Scene:  Los Angeles - bureau 

Agent:  Level designer 

Act:   Creëren van het spelelement in de missie 

Agency:  ICT-instrumenten – waarschijnlijk een level editor 

Purpose:  “Pleasantly frustrating” levels creëren < een goed spel creëren 

 

Ik gaf al eerder aan in de analyse van BIOSHOCK (2007) dat een videogame door meerdere 

mensen wordt ontwikkeld. Wanneer men voor elk van deze Agents afzonderlijk een Pentad 

opstelt, dan valt het op hoeveel verschillende Purposes naar voor komen. Vanuit dit opzicht is 

het logisch dat het heel wat coördinatiewerk moet vergen om het werk van al deze mensen 

(Acts) op elkaar af te stemmen. Het filmen en programmeren gebeurde daarenboven 

waarschijnlijk niet op hetzelfde tijdstip, laat staan op dezelfde locatie (Scene). Het is mogelijk 

dat de communicatie tussen cineasten en de programmeurs spaak is gelopen. Dit creëert een 

incongruentie in de Pentad (zie infra) waarmee de ergernis van Edwards (2007) en mij 

verklaard kan worden. 

 

 

3.4.3 Pentadische analyse: response 
 

Scene:   PC Gamer / deze scriptie 

Agent:   Edwards en ik 

Act:   Schrijven over deze bizarre missie 

Agency:  Het geschreven woord 
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Purpose:  Het spel analyseren / de Pentad toetsen 

 

Zowel Edwards als ik (Agents) ergeren ons aan de onzinnige bevelen die worden gegeven in 

C&C 3 (2007) (Scene). Allebei gebruiken we het geschreven woord (Agency) om onze 

ergernis kenbaar te maken. Ik schrijf erover in deze scriptie, Edwards noemt het als minpunt 

in zijn bespreking van C&C 3 (2007) voor het magazine PC Gamer – trekt er misschien zelfs 

een aantal punten voor af van de eindscore (Act). Onze Purpose is relatief gelijklopend, beide 

willen we onze eigen spelervaring gebruiken om naar andere mensen toe een beeld te 

schetsen van C&C 3 (2007). Toch heb ik een extra doel: het toetsen van de Pentad als een 

model om videogames te analyseren. Onder meer daarom verschilt mijn sub-Agency (de 

toepassing van de Pentad) van die van Edwards.  

 

 

Verklaring voor onze ergernis (Agent-Agency ratio) 

 

Scene:  De virtuele wereld, tijdens de missie in Kroatië 

Agent:   Edwards en ik 

Act:   Telkens opnieuw falen op missie in Kroatië 

Agency:  Het bevel opvolgen om het konvooi te escorteren 

Purpose:  Het spel uitspelen 

 

Onze ergernis kan verklaard worden aan de hand van de Pentad. Wat ons ergert is de 

inconsistentie tussen de Purpose die ons wordt voorgehouden (winst tegen Nod) en die we 

onzelf vooropstellen (winnen in het spel) en de Agency, de manier waarop men ons beveelt de 

missie te ondernemen. Als men de bevelen van de gezaghebbers volgt, is men immers bijna 

zeker van het verlies. 

In die zin lijken Edwards en ik meer op “bevelhebbers” dan soldaten – zie de analyse 

van het eerste C&C 3 (2007) fragment. Wij nemen geen genoegen met het volgen van 

bevelen. We willen winnen. 

 

 

Verklaring voor de ergernis van een aantal leerlingen in het wiskundeonderwijs (Agent-

Agency ratio) 
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Scene:  Wiskundeonderwijs 

Agent:  Leerlingen 

Act:   Aan wiskunde “doen” 

Agency:  De leerkracht volgen / patronen ontdekken 

Purpose:  “making sense” 

 

Men zou de Agent-Agency ratio kunnen extrapoleren naar een andere Scene, bijvoorbeeld het 

wiskundeonderwijs. Het traditioneel onderwijs presenteert volgens Van de Walle (2007, p. 

12) wiskunde als een reeks formules en bewijzen om uit het hoofd te leren. De gebruikte 

handboeken presenteren netjes theorie, uitleg en oefeningen. Leerkrachten gidsen de 

leerlingen doorheen de stof en zeggen precies wat ze moeten doen. Het enige wat de 

leerkracht niet doet, is het juiste antwoord verklappen. Want alles draait rond het geven van 

juiste antwoorden. Het product is steeds belangrijker dan het proces. De Purpose – kunnen 

functioneren in een niet-schoolse, wiskundige context – stemt niet overeen met de dominantie 

van de Scene – het onderwijs blijft erg gebonden aan de schoolse context. Van de Walle 

noemt dit een compleet foute benadering van wiskunde. Voor hem is wiskunde de 

wetenschap die orde probeert te scheppen in de patronen in natuur en cultuur. Wiskunde gaat 

dan over “making sense” (2007, p. 13). In deze benadering krijgen leerlingen de tijd en 

ruimte om eigen oplossingsstrategieën te bedenken en in te oefenen. 

In het hoofdstuk over videogames en educatie besprak ik het Multiple Routes 

Principle van Gee (Gee, 2003, p. 108). Videogames worden in educatieve kringen gevierd net 

omdat ze meerdere oplossingsstrategieën toelaten. Ook in C&C 3 (2007) zijn er meerdere 

mogelijkheden om succesvol te zijn. Het spel zou in een vergelijkende studie met het 

wiskundeonderwijs zeker als winnaar uit de bus komen. Toch biedt het spel niet de vrijheid 

die ervaren gamers als Edwards en ik gewend zijn. En dit leidt tot frustratie. Volgens Prensky 

kunnen Edwards en ik, net als onze leeftijdsgenoten, getypeerd worden met de term: “Digital 

Natives”. Jongeren die zijn opgegroeid met digitale media en videogames zouden op een 

andere manier denken. Ze zouden minder om feiten geven, zouden meer probleemoplossend 

denken, etc. (2001a, 2001b). Dit zou voor een stuk de frustratie met en de angst voor 

wiskunde van de schoolgaande jeugd kunnen verklaren. En dus ook de frustratie met C&C 3 

(2007). Toch is voorzichtigheid aangewezen in het pleiten voor aan de Digital Natives 

aangepast onderwijs. Volgens een recent artikel kan het debat vergeleken worden met een 

academische vorm van moral panic, aangezien empirisch bewijsmateriaal voorlopig nog niet 

voor handen is (Bennett, Maton & Kervin, 2008). 
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4 Conclusie 
 

De hierboven gepresenteerde analyse kan worden besproken op twee niveaus, inhoudelijk en 

methodologisch. Beide elementen zullen in deze conclusie aan bod komen. Ik zal eerst een 

overzicht bieden van de belangrijkste inhoudelijke bevindingen uit de analyse van 

BIOSHOCK (2007) en C&C 3 (2007) om daarna in te gaan op het gebruik van de Pentad als 

methode voor kritische reflectie op videogames. 

 

 

4.1 Inhoudelijk 
 

Mijn analyse van BIOSHOCK (2007) met de Pentad toont onder meer aan dat de creatie van 

een videogame een dialectisch proces is, waarin spelers – verenigd in clans en communities – 

en critici ook een rol spelen. Verder toont het ook aan hoe de ontwikkelaars een aantal trucs 

toepassen om de speler te laten opgaan in de spelwereld en het verhaal. Ik ontmaskerde op 

die manier de paradox van vrijheid en van controle in videogames. Het gevoel van vrijheid en 

van controle dat spelers als plezierig ervaren in een videogame, blijkt enkel mogelijk doordat 

de ontwikkelaars de speler regels en grenzen opleggen. Ik bracht dit in relatie met het vele 

geweld in videogames, en stelde dat het gebrek aan dialogen in videogames een pragmatisch 

probleem is, dat in de toekomst misschien kan worden opgelost. Daarnaast ging ik ook dieper 

in op het gedrag van spelers in een videogame. Ik toonde aan dat videogamers niet 

noodzakelijk alle mogelijkheden van een spel onderzoeken, aangezien ook hun 

verwachtingen ten aanzien van een videogame een rol spelen in hun gedrag. 

 Op vlak van beeldvorming toonde ik aan dat BIOSHOCK (2007) een aantal 

dominante denkbeelden promoot: het onschuldige kind, lange termijn denken, heldendom en 

geoorloofd geweld. Na een deconstructie van deze beelden merk ik op dat het potentieel van 

BIOSHOCK (2007) om bepaalde emoties los te weken bij de speler niet volledig wordt 

gebruikt. De speler wordt geholpen in het nemen van moeilijke beslissingen. Daardoor 

verliest men – volgens mij – het momentum dat de speler had kunnen aanzetten tot reflectie 

op deze dominante denkbeelden. De Pentad zorgde er echter voor dat ik als nog reflecteerde 

op deze gebeurtenissen. Ik bracht de dominante denkbeelden – als een soort van algoritmes – 

op abstract niveau en vond een verschil in denken en handelen op macroniveau (bijvoorbeeld 

wat betreft de Afrikapolitiek van de Westerse wereld, waar het korte termijnhandelen lijkt te 
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primeren op het idee van de uitgestelde belofte). 

 Tot slot ging ik in op de manier waarop het verhaal wordt verteld in BIOSHOCK 

(2007). Ik ging in op het hypertextuele karakter van zowel BIOSHOCK als in de 

gemediatiseerde samenleving in het algemeen. Alineariteit blijkt moeilijk implementeerbaar 

in het ontwikkelingsproces van een videogame. Ik legde de link naar het onderwijs, en toonde 

aan dat alineariteit ook daar problematisch is. Desondanks houden de vele mogelijkheden van 

de geïnformatiseerde samenleving ook voordelen. Het internet blijkt een plaats waar mensen 

abstracte ideeën uit videogames bediscussiëren in een ruimere context. 

 

Ik analyseerde C&C 3 (2007) op een gelijkaardige manier. Ik toonde daarbij aan dat de 

ontwikkelaars van Electronic Arts de speler op twee manieren overtuigen van een bepaalde 

visie op oorlog. Enerzijds dringen ze de speler een algoritme op: oorlog draait om het 

verzamelen van grondstoffen, het produceren van wapens en vechten. Anderzijds laten de 

ontwikkelaars in de tussenfilmpjes een ander verhaal horen. Een verhaal van oorlog als een 

strijd over ideologische conflicten. Ik gaf aan dat dit verschil wel eens klassengebonden zou 

kunnen zijn en besprak exemplarisch soldaten als immer gehoorzaam. Via een ander fragment 

besprak ik dan weer het belang van grondstoffen in gewapende conflicten. 

 Ik ging ook dieper in op de manier waarop spelers moeilijke beslissingen nemen in 

videogames. De Pentad dwong me daarbij om dit vanuit verschillende perspectieven te 

bestuderen: vanuit de attitude van de speler, vanuit de doelstellingen van de speler, etc. Ik 

toonde daarbij aan dat C&C 3 (2007) ook inspeelt op het schuldgevoel van de speler, maar 

dat het karakter van een videogame kiezen – bijvoorbeeld voor de inzet van een virtueel 

vernietigingswapen – desondanks relatief eenvoudig maakt. Al zou men hier ook kunnen 

stellen dat dit net de kracht van videogames is: de speler confronteren met de gevolgen van 

gemaakte keuzes. 

 De Pentad bleek ook geschikt als een tool om de motieven van de ontwikkelaars in het 

publiceren van de BATTLECAST VIEWER (2007). Ik bestudeerde deze motieven vanuit 

verschillende perspectieven. De bevindingen zijn misschien niet spectaculair, maar zijn wel 

genuanceerd. De Pentad verhinderde een eenzijdige benadering – bijvoorbeeld als draaide het 

enkel om commerciële belangen.  

 Ik besprak ook kort hoe de ontwikkelaars structurele elementen – bijvoorbeeld het 

mothership – inbouwen in de virtuele wereld, opdat er een dramatische ervaring zou ontstaan 

voor de speler. Ik toonde echter ook dat in C&C 3 (2007) ook gezondigd wordt tegen dit 

principe. Ik verklaarde daarbij de ergernis van mezelf en een videogames criticus door middel 
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van de Pentad. Er bleek onvoldoende samenhang tussen de verschillende elementen van de 

Pentad. 

 

 

4.2 Methodologisch 
 

Ook vanuit een methodologisch perspectief bleek de toepassing van de Pentad op de twee 

commerciële videogames een boeiende ervaring. Op de eerste plaats bleek de Pentad een 

echte eye-opener. Doordat ik gedwongen werd om BIOSHOCK (2007) en C&C 3 (2007) 

vanuit diverse perspectieven te bekijken, kreeg ik een genuanceerder beeld op deze games. 

Daarenboven werd men aandacht gericht op een aantal elementen – bijvoorbeeld het doden 

van de Big Daddies – waar ik oorspronkelijk niet bij stil stond. Daarenboven werd ik 

gedwongen om mijn denkproces zorgvuldig te documenteren, aangezien ik bij elke ratio de 

bijhorende Pentad diende te rapporteren. Dit zorgde voor extra transparantie, wat het 

eenvoudiger maakt om inhoudelijke kritiek te formuleren bij mijn denken. 

 Het grootste voordeel van de Pentad – namelijk dat het de gebruiker ervan dwingt tot 

het innemen van diverse perspectieven, tot het opzetten van verschillende “brillen” – heeft 

echter ook een keerzijde. Soms werd ik in mijn analyse overweldigd door de veelheid aan 

informatie die de Pentad mij opleverde. De Pentad leverde bij momenten te veel brillen om 

nog helder te kunnen kijken. 

Het lijkt me dan ook belangrijk dat naar de toekomst toe, de Pentad verder verfijnd en 

vertaald wordt naar de realiteit van videogames. Het is immers onduidelijk of de Pentad ook 

toepasbaar is op andere types van videogames – bijvoorbeeld op videogames zonder een sterk 

uitgewerkte verhaallijn. Vooraleer men de Pentad in het onderwijs kan gebruiken, lijkt verder 

onderzoek me dan ook aangewezen. Ik zal deze bedenkingen verder uitwerken in de 

eindconclusie van mijn scriptie. 
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IV Eindconclusie 
 

1 Besluit 
 

Tot slot wil ik kort de belangrijkste bevindingen van deze scriptie samenvatten. In het eerste 

deel reconstrueerde ik de postmoderne debatten over de invulling van de concepten 

geletterdheid en cultuur. Ik toonde aan hoe geletterdheid en cultuur onder invloed van een 

aantal maatschappelijke trends een verschillende – bredere – invulling kregen. Vervolgens 

introduceerde ik het genre van de videogame als een moeilijk te definiëren medium. Ik 

verving de vraag “Wat is een videogame?” door de vraag “Wanneer is een videogame een 

videogame?” en ging na hoe een aantal belangrijke protagonisten de relatie zien tussen 

videogames, geletterdheid en cultuur. Die analyse toont aan dat er bijzondere aandacht uitgaat 

van de Multiliteracies en de Cultural Studies naar het educatieve potentieel van videogames. 

Men kan drie dominante educatieve toepassingen van videogames onderscheiden: (1) het 

ontwerpen van edutainment, (2) het (laten) ontwerpen van videogames door leerlingen en (3) 

aandacht voor commerciële videogames. De eerste twee toepassingen vragen echter grote 

financiële en motiverende inspanningen van scholen en leerkrachten. Daarom concentreerde 

ik me voor het vervolg van de scriptie op de studie van commerciële videogames. Bij Gee 

(2003), Rieber (1996) en Squire (2002) vond ik een eerste aanzet voor een theoretische 

onderbouw voor de leereffecten van videogames. Dat videogames slechts een tool zijn, 

impliceert dat ze zowel positieve als negatieve leereffecten kunnen bewerkstelligen. De vraag 

naar negatieve leereffecten wordt echter onderbelicht in wetenschappelijke studies die 

focussen op educatie. Ik ging wel in op deze complexe problematiek, vergeleek beide visies – 

media pessimists en media sceptics – en suggereerde dat reflectie op commerciële en 

gewelddadige videogames een oplossing kan bieden. Dit doe ik niet alleen uit bezorgdheid 

voor de negatieve effecten, maar vooral ook vanuit een specifiek mensbeeld dat ik leende van 

Burke (1966): de mens als symbolengebruiker. 

 In het tweede deel stel ik vast dat er binnen de wetenschappelijke wereld geen 

eensgezindheid bestaat over de wijze waarop men over videogames dient te reflecteren. 

Ludologen stellen een perspectief voor dat aanleunt bij de traditie van Huizinga (1938) en 

Caillois (1961) en verwijten narratologen dat ze videogames bestuderen alsof het boeken of 

films zijn. Dit debat heeft lange tijd een schaduw geworpen over de manier waarop 
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videogames geanalyseerd werden. De beschikbare methodes van Konzack (2000), Aarseth 

(2003), Consalvo en Dutton (2006) en Malliet (2006) blijken weinig flexibel en ongeschikt 

om de dynamische realiteit van videogames te vatten. Van Looy’s analyse (2003) voldoet wel 

aan deze eisen, het ontbreekt de onderzoeker echter aan methodologische handvaten om ook 

andere videogames mee te analyseren. Ik stelde daarom een nieuw perspectief voor, dat het 

debat tussen ludologie en narratologie kan overstijgen, het perspectief van de New Rhetoric. 

De New Rhetoric verhoudt zich tot retoriek, zoals de New Literacy Studies zich verhoudt tot 

geletterdheid: ze verbreedt het concept retoriek en verbreedt het toepassingsgebied van de 

retorische wetenschap. Eén van de meest belangrijke protagonisten binnen de New Rhetoric 

is Kenneth Burke. Hij ziet retoriek als de studie van menselijke actie die steeds symbolisch en 

dus inherent verbonden is met motivatie en zingeving (Burke, 1950). Dit heeft implicaties 

voor wetenschap en educatie, aangezien de zoektocht naar kennis en waarheid 

geproblematiseerd wordt. De zoektocht naar betekenisgeving als een constructie komt 

centraal te staan. Het was mijn stelling dat dit perspectief een interessante bijdrage kan 

leveren tot het domein van de videogamestudies. Ik verfijnde Burkes Dramatistische Pentad – 

een methode voor de analyse van motieven – met een aantal inzichten uit de hedendaagse 

retorische theorievorming over videogames. 

Het derde deel van deze studie toonde aan dat de verfijnde Dramatistische Pentad 

interessante inhoudelijke inzichten kan blootleggen in de analyse van commerciële 

videogames. Het belangrijkste voordeel van de methode blijkt haar functie als eye-opener. De 

methode verhoogt de gevoeligheid van de onderzoeker voor het bestaan van verschillende 

perspectieven. Daarenboven verhoogt de methode de transparantie van het denkproces van de 

onderzoeker. De Pentad blijkt echter niet helemaal feilloos. Het is mogelijk dat de 

onderzoeker overweldigd wordt door de veelheid aan perspectieven die de methode hem/haar 

aanbiedt. Het onderzoek van BIOSHOCK (2007) en C&C 3 (2007) heeft een aantal 

implicaties: voor de toepassing van de Pentad op andere videogames, voor het onderwijs en 

voor toekomstig onderzoek. 
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2 Implicaties 

2.1 Implicaties voor de toepassing van de Pentad op andere videogames 
 

Na de analyse in het derde deel rijst de vraag naar de toepasbaarheid van de Pentad op andere 

videogames. BIOSHOCK (2007) en C&C 3 (2007) zijn immers videogames met een sterk 

uitgewerkte verhaallijn. Niet alle videogames worden echter gekenmerkt door een even 

beklijvende narratief. Videogames als TETRIS (1985) en PONG (1972) lenen zich op het 

eerste zicht minder tot een Dramatistische analyse. Al kan voor deze games de Pentad 

misschien worden aangewend om het gedrag van de speler te bestuderen of om op een ruimer 

niveau de maatschappelijke impact van deze games te beschrijven. 

 Verder stel ik me ook vragen bij de toepasbaarheid van de Pentad op videogames met 

meerdere speelbare hoofdpersonages – bijvoorbeeld een voetbalspel – of op videogames 

waarbij de avatar van de speler een auto is. De complexe relatie van de speler met zijn/haar 

avatar kan een heldere analyse met behulp van de Pentad bemoeilijken. De verwevenheid van 

de Purpose van de speler en het virtueel personage impliceert dat men soms te veel 

verschillende Pentads moet opstellen, waardoor de analyse inboet aan helderheid en 

transparantie. 

 

 

2.2 Implicaties voor het onderwijs 
 
In de gepresenteerde analyse bleek de Pentad de evenwichtsoefening tussen helderheid, 

duidelijk en transparantie in het werken enerzijds en vrijheid om via ratio’s bepaalde thema’s 

aan te snijden of diverse perspectieven in te nemen anderzijds, vlot te doorstaan. Dit schept 

mogelijkheden voor het onderwijs. De interesse vanuit het onderwijs voor een 

analysemethode is groot, dat blijkt uit het stijgend aantal studiedagen over het topic. De 

Dramatistische methode biedt leerkrachten een aantal voordelen. De Pentad: (1) blijkt een 

flexibel instrument dat veel vrijheid laat aan de leerkracht, (2) biedt voldoende handvaten om 

als leerkracht mee aan de slag te gaan, (3) is bij uitstek een instrument dat gericht 

discussiëren, argumenteren en analyseren mogelijk maakt, (4) verhoogt de gevoeligheid voor 

het bestaan van verschillende perspectieven, (5) voorkomt dat een analyse van videogames 

moraliserend overkomt, en (6) laat toe dat instrumenten uit verschillende disciplines 

geïntroduceerd worden in de analyse – bijvoorbeeld psychologie, religie, geografie, etc. 
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2.3 Implicaties voor verder onderzoek 
 

Vooraleer men kan overgaan tot het implementeren van de methode in het onderwijs, is 

volgens mij extra wetenschappelijk onderzoek nodig. Op de eerste plaats lijkt het 

noodzakelijk om te onderzoeken hoe spelers reflecteren over videogames zonder het gebruik 

van de Pentad. Ik stel me in deze scriptie immers bloot aan de kritiek dat spelers en critici 

zonder een voorgeschreven methode – zoals de Pentad – ook reflecteren over videogames. 

Het is de vraag of deze reflectie even diepgaand en multiperspectivistisch is als een analyse 

met behulp van de Pentad. Een vergelijkende, experimentele studie kan hierbij aangewezen 

zijn. Daarbij lijkt het me interessant om tegelijkertijd de toepasbaarheid van de Pentad op 

verschillende types van videogames te toetsen. Men zou tevens kunnen nagaan of de 

inhoudelijke conclusies van dergelijke analyses niet steeds opnieuw dezelfde thema’s zullen 

behandelen. 

Daarnaast dient de ambiguïteit van de termen in de Pentad voor een stuk uitgeklaard te 

worden. De complexe relatie tussen de speler en zijn/haar avatar – nu eens Agent, dan weer 

Agency – kan hier exemplarisch worden genoemd. Onderzoek naar een ander centraal 

concept in Burkes werk – identificatie – zou hier aangewezen kunnen zijn.  

 Ook de houding van leerkrachten ten aanzien van videogames dient te worden 

onderzocht, net als hun bereidheid om zich op het vlak van videogamestudies bij te scholen. 

Bovendien moet nog worden nagegaan of de Pentad – zoals hier gepresenteerd – voldoende 

eenvoudig en helder is opdat leerlingen uit het secundair onderwijs hem zouden kunnen 

gebruiken.  
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VI Voetnoten 
 
 

1 Al kan de wildgroei aan labels ook voor een stuk worden verklaard vanuit een 

vorm van academische profileringsdrang. 
2 Ik volg de suggestie van VRTtaal.net. Daar verduidelijkt men de regel om een 

apostrof te gebruiken. Enkel wanneer de naam eindigt op een sisklank wordt de apostrof toe 

(Alex’ buurman, 2004). Dat is niet het geval bij Giroux, dus voeg ik een –s toe. 
3 Salen en Zimmerman gebruiken echter niet de term “videogames”, maar wel 

“digital games” (2004, p. 85). Binnen het nieuwe en eclectische domein van 

videogamestudies verwijst men naar hetzelfde concept met een veelheid aan termen: “video 

games”, “computer games”, “electronic games”, “digital games”. Om verwarring te 

vermijden kies ik ervoor om de term videogames te gebruiken in deze scriptie. De keuze voor 

deze term is eenvoudig te verklaren. In het Nederlands zijn er maar twee woorden die naar 

het concept verwijzen: “computerspel” en “videogame”. In de literatuur wordt een 

conceptueel verschil toegedicht aan beide termen, waarbij computerspel verwijst naar games 

die op computer worden gespeeld, en videogame verwijst naar games die op een console 

worden gespeeld. Voor dit werk is een dergelijk onderscheid echter niet noodzakelijk. 

Daarenboven kampt het onderzoeksveld momenteel met een teveel aan termen. Ik opteer er 

dan ook voor om de termen niet door elkaar te gebruiken. Doorheen mijn scriptie zal ik 

videogames gebruiken als centrale term, aangezien ik mijn scriptie situeer in het verlengde 

van Gee’s werk. De term videogames aanhouden maakt ook zoekopdrachten via het internet 

eenvoudiger. Videogames is immers een term die ook door Engelstalige zoekalgoritmes 

gevonden kan worden. 
4 Niet te verwarren met het ontwikkelingspsychologisch perspectief. 
5 Shaffer (2005) zal op deze theorie verder bouwen om het concept “Epistemic 

games” te ontwikkelen. Epistemic games laten spelers deelnemen aan een vrij authentieke 

simulatie van een bepaalde culturele praktijk opdat ze zouden leren denken als 

wetenschappers, stadsplanners, journalisten, etc. (Shaffer, 2005, p. 5). 
6 Bij de IAT test ziet de respondent woorden verschijnen op het scherm. Bij elk 

woord vraagt men of dit woord past bij zichzelf of de ander, bij agressie of vrede. De snelheid 

waarmee de respondenten de stimuli op het scherm indelen in een van de groepen, zou iets 

zeggen over het zelfbeeld van de respondent. Uit de resultaten blijkt dat de groep die Doom 
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speelde een meer agressief automatisch zelfbeeld heeft. 
7 “Thus, GAAM incorporates the theoretical insights of much previous work, 

especially Bandura’s social learning theory (e.g., Bandura, 1971, 1973; Bandura, Ross, & 

Ross, 1961, 1963), Berkowitz’s Cognitive Neoassociationist Model (Berkowitz, 1984, 1990, 

1993), the social information-processing model of Dodge and his colleagues (e.g., Dodge & 

Crick, 1990; Crick & Dodge, 1994), Geen’s (1990) affective aggression model, Huesmann’s 

social-cognitive model of media violence effects (Huesmann, 1986), and Zillmann’s (1983) 

excitation transfer model” (Anderson & Dill, 2001, p. 773). 
8 Het gaat om de zogeheten “reductietheorieën”: mediageweld zou reëel geweld 

verminderen (De Pauw & Pleysier, 2008, p. 71). De Pauw & Pleysier vermelden in hun essay 

over de effecten van videogames op het menselijk gedrag de “katharsistheorie”, die er vanuit 

gaat dat mediageweld kan dienen als een uitlaatklep, en de “empathietheorie”, die stelt dat 

elke ervaring met bloedvergieten leidt tot een grotere afkeer van reëel geweld (De Pauw & 

Pleysier, 2008). 
9 Jenkins, een MIT-professor die het Amerikaans congres adviseert over 

videogames, verklaart de hardnekkigheid van de morele paniek rond videogames door een 

combinatie van angsten: (1) de angst voor adolescenten, (2) de angst van volwassenen voor 

nieuwe technologieën, (3) de toegenomen zichtbaarheid van jeugdculturen (Jenkins, 1999, ¶ 

26). 
10 De term “ludology” is afgeleid van het Latijnse woord “ludus”, wat “spel” 

betekent. De term werd in 1982 voor het eerst gebruikt in het werk van Csikszentmihalyi, 

maar kwam pas na Frascas artikel echt in omloop. 
11 Aarseth verwijst met adventure games naar de text-only games uit de jaren 80. 

Dit soort games zijn nauwelijks te vergelijken met de videogames zoals we die nu kennen. 

Videogames zijn tegenwoordig veel complexer en de grafische esthetiek benadert het 

realisme soms sterk. Text-only games zijn videogames waarbij de computer tekstueel een 

plaats – vaak een grot – beschrijft, waarin de gebruikers zich kunnen bewegen door 

commando’s in te tikken, zoals bv. “walk north” of “look at picture”.  
12 Een goed voorbeeld van “environmental storytelling” is het Disneypretpark. 

Het pretpark vertelt geen verhaal an sich, maar creëert een setting – een context – die verkend 

kan worden en bovendien de ervaring van de lezer van Disneyverhalen verrijkt (Jenkins & 

Fuller, 1995). 
13 Price’s definitie van narratieven heeft volgens Ryan sterke wortels in de 

literatuur. Concreet somt Price een aantal elementen op die zeker aanwezig moeten zijn, o.a. 
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fictieve gebeurtenissen, verteller(s) en “narratees” (Ryan, 2006 , p. 185).  
14 Burke was vooral bekend als literair criticus. Toch wordt hij als een 

belangrijke protagonist van de New Rhetoric omschreven, aangezien hij het perspectief op 

retoriek mede verruimd heeft. 
15 Ik vraag me af of het ook niet interessant zou zijn om de rol van theoreticus te 

spelen in videogames. 
16 Mods zijn aanpassingen in de broncode, aangebracht door gamers, waardoor 

een nieuwe spelervaring of zelfs een compleet nieuw spel ontstaat. 
17 Het concept “Magic Circle” werd geïntroduceerd door Huizinga in zijn boek 

Homo Ludens: “The arena, the card-table, the magic circle, the temple, the stage, the screen, 

the tennis court, the court of justice, etc., are all in form and function play-grounds, i.e., 

forbidden spots, isolated, hedged round, hallowed, within special rules obtain. All are 

temporary worlds within the ordinary world, dedicated to the performance of an act apart” 

(Salen & Zimmerman, 2004, p. 95). 
18 Gorgias noemt – zonder de term retoriek te gebruiken – de kunst van het 

overtuigen erg belangrijk. Gorgias gelooft niet in een objectieve werkelijkheid. Om die reden 

wordt hij door sommigen wel eens een nihilist genoemd. Anderen zien in zijn ongeloof een 

pleidooi voor het bestuderen van “logos” (spreken, discours). Daar er niet één werkelijkheid 

bestaat, zijn er alleen meningen. Voor Gorgias staat de kunst van het overtuigen boven alle 

andere wetenschappen. En ook al ziet hij retoriek als een kunst, dit wil niet zeggen dat 

retoriek van nature goed is. Het effect van retoriek op de ziel kan worden vergeleken met het 

effect van medicatie op het lichaam. Het kan zowel voor goed als voor kwaad gebruikt 

worden (Higgins, 2006).  

Plato is de eerste die de term retoriek gebruikt. In de dialoog Gorgias neemt hij de 

gelijknamige sofist op de korrel. Plato maakt een onderscheid tussen retoriek en dialectiek. In 

deze visie is dialectiek een vorm van redeneren om tot een oplossing te komen voor 

belangrijke vragen. Retoriek is dan echter woordenkramerij, bedoeld om mensen te vleien en 

ze zo te overtuigen van een gewenste conclusie. Daar waar dialectiek wijsheid, kennis en 

rechtvaardigheid tot doel heeft, dient retoriek als overtuigen, volgens Plato, enkel en alleen 

het eigenbelang (Higgins, 2006; Bogost, 2007). 

Voor Aristoteles liggen de zaken anders. Net als Gorgias dat eerder deed, geeft 

Aristoteles in zijn werk “Retoriek” toe dat retoriek zowel goede als kwade bedoelingen kan 

dienen. Toch staat Aristoteles erg positief ten opzichte van retoriek. Retoriek staat hier dan 

ook voor de kennis van wat de redenen zijn voor beïnvloeding, en wat de tools zijn waarmee 
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dit gebeurt (Bogost, 2007, p. 17). Die kennis is erg nuttig, want zelfs wanneer een spreker 

grondige kennis heeft van een onderwerp, dan nog zal hij een vorm van retoriek nodig 

hebben om zijn boodschap over te brengen (Rapp, 2002). Retoriek kan dan ook worden 

gezien als een vorm van overtuigingskracht waarmee bepaalde oordelen kunnen verbeterd 

worden (Bogost, 2007, p. 17). De link met het democratisch systeem is groot. Bij de Grieken 

verdedigde iedereen persoonlijk zijn eigen standpunt, retorische scholing kan aldus worden 

gezien als het leren opkomen voor zichzelf, als empowerment (Bogost, 2007, p. 15). 

Cicero vat retorica samen als “It is speech designed to persuade” (Cicero in Booth, 

2004, p. 4). 
19 Brummett somt vier grote evoluties op: (1) Met Vico kwam men tot besef dat 

retoriek aanwezig is in elke menselijke ervaring. (2) Met Blair kwam er aandacht voor smaak 

en esthetiek als basis voor het nemen van beslissingen. (3) Met Campbell kwam er een 

verbreding van ons begrip van wat de menselijke geest is, en hoe het werkt met tekens. (4) 

Met verschillende denkers, waaronder Blair, kwam er aandacht voor verfijnde methodes van 

kritiek, vooral in relatie met de receptie van communicatie (Brummett, 2006, p. 63). 
20 Foss wijst erop dat voor veel mensen retoriek hetzelfde is als communicatie. 

De keuze van de term retoriek zou dan eigen zijn aan de wetenschappelijke studie vanuit 

humanistisch perspectief (2004, p. 6-7). Het idee dat elk handelen communicatie is, komt ook 

terug in een communicatie-axioma van Watzlawick (Paul Watzlawick, n.d.). 
21 Dit heeft grote gevolgen. Ook voor deze scriptie. Het blijkt immers onmogelijk 

om over retoriek te schrijven zonder zelf ook retoriek te gebruiken. Elke tekst, onder welke 

vorm dan ook, is steeds door en door retorisch. Het enige wat een auteur kan doen, is trachten 

zo eerlijk en open mogelijk te zijn en de beperkingen – die tegelijk de beperkingen van taal 

zijn – erkennen (Edwards et al., 2004, p. 1-2) 
22 In het vervolg van deze scriptie zal ik de vijf termen steeds met een hoofdletter 

schrijven. Dit om verwarring te vermijden. 
23 Met deze uitspraak neemt Burke volgens Kimberling een unieke positie in het 

eeuwenoude debat tussen subjectivisten en objectivisten. Of er al dan niet een objectieve 

werkelijkheid bestaat wordt door Burke in het midden gelaten, hij wijst enkel en alleen op de 

inherent subjectieve natuur van de termen waarmee de mens de werkelijkheid probeert te 

vatten (1982, p. 16). 
24 Bates beschrijft de realiteit van een videogame als Ur-Real. Hij stelt dat 

identiteit in de realiteit bestaat uit een retorisch construct en een aantal andere elementen. Die 

andere elementen ontbreken in een videogame. Daar staat identiteit gelijk aan het construct. 
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Game space is voor hem dan ook niet virtueel, laat staan namaak van de “echte” wereld. De 

term “Ur-Real” wijst erop dat het niet de realiteit is waar menselijke lichamen in bestaan, 

maar dat het desondanks toch bestaansvormen zijn, vormen van “communities of ways” 

(Bates in Chaney, Ruggill & McAllister, in press, p. 2). 
25 Wat is precies de echte wereld? Dit is onderwerp van debat. Zie opnieuw het te 

verschijnen More Real than Real: The Ur-Reality of World of Warcraft van Bates (in Chaney, 

Ruggill & McAllister, in press). 
26 De verwijzing naar het incident werd later van de website gehaald... 
27 Het conflict tussen Ryan en Fontaine ontstond toen Ryan Fontaine’s bedrijf in 

Adam aansloeg met “overheidsmacht”. Ryan verliet op dat moment zijn ideaal van de vrije 

markt. Deze “misstap” zaait twijfel over de echte reden van de burgeroorlog. Is Ryans 

extreme ideologie de reden of is het de verloochening van zijn ideologie? 
28 The Game of Life is een concept uit de wiskunde dat stelt dat met heel 

eenvoudige regels, ongekende complexe patronen kunnen ontstaan (Conway’s Game of Life, 

n.d.). Marinka Copier geeft aan dat dit één van de leidende principes is die worden 

aangeleerd aan toekomstige videogame ontwikkelaars in Utrecht (2008a, 5 maart).  
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