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Voorwoord 
Toen ik les begon te geven aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) 
bij de afdeling Design for Virtual Theatre & Games was het gebied van de games 
me nog relatief vreemd. De opleiding zocht (en zoekt) naar de combinatie van 
theater en games.  
Inmiddels ben ik hoofd van de genoemde opleiding, heb ik heel veel bijgeleerd 
en de combinatie van theater en games fascineert me nog steeds, en elke dag 
meer. Er zijn nog zoveel nieuwe verhalen die we op dit snijvlak kunnen vertellen, 
er zijn nog zoveel nieuwe manieren van vertellen. Ik hoop dat deze scriptie daar 
een bijdrage aan levert. 
Ik dank de HKU dat ze mij in staat stelde Digitale Cultuur en Nieuwe Media te 
gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. 
 
Ik wil hier een paar mensen bedanken die mij de afgelopen jaren gesteund, 
geholpen en vooral geïnspireerd hebben. Ze waren voor mij belangrijk bij het tot 
stand komen van deze scriptie. 
Allereerst Marcel Dolman, natuurlijk voor de omslag, maar vooral omdat ik zoveel 
leer als we samen dingen maken. Thera, omdat je structuur ziet in wat ik denk. 
Marinka, Jeroen en Willem-Jan voor de eindeloze gesprekken. Remke, Joris, 
Erik, Tamara, Gabe, Jur, mijn ouders en natuurlijk Carolien voor de steun en de 
kritiek. Als laatste bedank ik mijn begeleider Chiel Kattenbelt omdat ik elk 
gesprek weer iets leer en elke keer weer verder wil denken en meer wil weten. 
 
Gelukkig ben ik nog niet klaar. 
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1. Inleiding  
 
Lange tijd heeft de ontwikkeling van games met name plaatsgevonden op 

technologisch gebied. Zowel aan de kant van de makers, als aan de kant van de 

beschouwers lag daar de focus. De laatste jaren is de race om wie de meeste 

bits en bites door een processor kan jagen wat afgenomen en ontstaat er ruimte 

voor inhoudelijke vernieuwing. 

Opvallend is de opkomst van de sandbox-game1 en de Massive Multiplayer 

Online Role Playing Game (MMORPG). Beide zijn spellen waarin de spelers 

(deels) zelf hun doelen bepalen en sociale aspecten een grote rol spelen. Beide 

spellen bieden de speler een omgeving waarin hij een eigen identiteit op kan 

bouwen. Daarbij heeft hij vaak de vrijheid om met andere spelers eigen doelen te 

stellen en deze na te jagen. In deze omgevingen ontstaan sociale structuren, 

ongeschreven en geschreven wetten en er ontstaan verhalen. De spelers 

gebruiken de vrijheid van het systeem om met elkaar en voor elkaar, in de rol 

van hun karakter, verhalen te vertellen en performances op te voeren. 

In mijn werk als hoofd van de Bachelor of Art & Technology: Design for Virtual 

Theatre & Games ben ik erg geïnteresseerd in het moment waarop performance 

en games samenkomen en samenvallen. Dit gebeurt soms in voorstellingen, 

installaties, performances en art-games, maar ook in commerciële games is dit 

steeds vaker het geval. 

Voor de spelers kan een ervaring van een verhaal in een MMORPG net zoveel 

esthetische waarde hebben als een verhaal dat hen verteld wordt in het theater. 

Het getoonde wordt op dezelfde manier beleefd en deze ervaring heeft erg veel 

parallellen met theater. Uiteraard zijn er ook verschillen aan te wijzen. Met dit 

onderzoek wil ik dan ook niet op bewijzen dat deze twee vormen hetzelfde zijn, 

maar ik zie wel aanleiding voor een uitgebreide vergelijking. 

 
                                                 
1 Sandbox is een verwijzing naar de manier van spelen van dit soort games. De gamewereld 
geeft de speler een wereld met veel vrijheid en mogelijkheden om zichzelf doelen te stellen. Net 
zoals een zandbak is het een ruimte met mogelijkheden tot spel, maar zonder duidelijk doel. 
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Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de positie van de speler als 

essentiële factor in games, in vergelijking met de posities van de acteur en 

toeschouwer, die zo essentieel zijn voor het theater. 

Een game beperk ik in dit onderzoek tot een computergame. Het digitale domein 

heeft een aantal zo specifieke eigenschappen dat het betrekken van bijvoorbeeld 

bordspellen, sporten en puzzels de vergelijking te complex zou maken. 

Verder beperk ik me tot spellen waarin het spelsysteem de speler de vrijheid 

geeft om eigen doelen te stellen en sociale interactie aan te gaan. Deze spellen 

geven de speler de mogelijkheid een rol aan te nemen die effectief is binnen de 

spelomgeving. Het aannemen van een rol schept tevens de mogelijkheid om van 

de spelomgeving een performatieve ruimte te maken. De performatieve 

mogelijkheden van deze spellen zijn in dit onderzoek aanleiding om de rol van de 

speler opnieuw te bekijken. 

 

Onderzoeksvraag:  
Welke (nieuwe) taken en rollen zijn bij de speler te onderscheiden, wanneer een 

game een performatief karakter krijgt? Hoe verhouden deze taken en rollen zich 

tot de taken en rollen van de toeschouwer en de acteur in het theater? En zijn er 

consequenties hiervan aan te wijzen voor gamedesign? 

 

Om deze vragen te beantwoorden, zal ik eerst een aantal specifieke 

eigenschappen beschrijven van het digitale domein en verder een context 

scheppen door een korte geschiedenis te schetsen van het digitale domein. Dit 

doe ik omdat computergames uiteraard binnen dit domein vallen. De generieke 

eigenschappen van digitale media zijn dus mede bepalend voor de ontwikkeling 

en de mogelijkheden van van games. Daarnaast is de ontwikkeling van het 

internet en vooral de veradenrende rol die de gebruiker heeft volgens een 

vergelijkbaar pad gelopen als de ontwikkeling van de rol van de speler van 

games. Van daaruit zal ik specifieker ingaan op computergames. In dit eerste 

deel van deze scriptie worden een aantal basisprincipes geschetst op basis 
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waarvan de vergelijking van de rol van de speler met die van de acteur en 

toeschouwer in het theater mogelijk wordt.  

in hoofdstuk vier zal ik de verschillende posities schetsen van toeschouwer en 

acteur in theater en virtual theatre. In virtual theatre krijgt de toeschouwer de 

vrijheid om in te grijpen in het werk. Dit geeft de toeschouwer een nieuwe rol 

binnen de performance die mogelijk gemaakt wordt door digitale technieken. 

In hoofdstuk 5 zal ik vervolgens dieper ingaan op de positie van de speler het 

volledig digitale domein in games in vergelijking met de positie van toeschouwer 

en acteur. De verschillende taken die een speler vervult binnen een game met 

een performatief karakter komen deels overeen met de rollen van toeschouwer 

en acteur, echter bij de speler blijkt het een samengestelde rol waarin de speler 

soms toeschouwer, soms acteur is en soms beide. 

Uiteindelijk zal ik tot een conclusie komen die inzicht geeft in de complexe positie 

van de speler binnen een performance in games. Dit heeft consequenties voor 

de benadering van de speler, en uiteindelijk ook voor het ontwerp van een game.  
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2. Het digitale domein 
Het digitale domein kenmerkt zich door een aantal eigenschappen dat specifiek 

is voor alle digitale media. In dit hoofdstuk zal eerst de basisbegrippen in kaart 

worden gebracht zoals Lev Manovich die schetst in “The Language of New 

Media” (Manovich, 2001). Daarna zal ik aan de hand van de geschiedenis van 

internet inzicht geven in recente ontwikkelingen in een van de nieuwste nieuwe 

media: games.  

Dit hoofdstuk geeft een aantal essentiële handvatten om games te doorgronden 

en in het vervolg van deze tekst de vergelijking te maken met theater en 

performance.  

 

 

2.1 Vijf principes van Manovich  
 

Manovich heeft vijf principes benoemd die kenmerkend zijn voor alle digitale 

media en die deze media definiëren (Manovich, 2001).  

 

Het eerste basisprincipe is dat digitale media numeriek gepresenteerd worden. 

Dat wil zeggen bestaan uit reeksen enen en nullen, die met algoritmen te 

berekenen zijn Hierdoor zijn alle digitale objecten programmeerbaar. Dit heeft als 

belangrijke consequentie dat van een digitaal object geen fysiek origineel hoeft te 

bestaan, het hoeft dus geen representatie van een werkelijk bestaand object te 

zijn. Het is wel mogelijk een werkelijk bestaand object opnieuw te creëren en te 

representeren, maar dan wordt dit object omgezet in algoritmen om daarna 

digitaal weergegeven te kunnen worden. 

Het tweede basisprincipe is modulariteit. Dit houdt in dat digitale programma’s 

bestaan uit losse onderdelen die ook los van elkaar gemanipuleerd kunnen 

worden. Elke module binnen een digitale structuur bestaat op zichzelf ook weer 

uit kleinere modules, die ook weer los van elkaar gemanipuleerd kunnen worden. 

Door deze modulaire structuur is het mogelijk kleine onderdelen van een 
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structuur aan te passen zonder de hele structuur opnieuw te bouwen, en men 

kan onderdelen uit een structuur opnieuw gebruiken in een andere context. 

Uit deze twee eerste principes komen de volgende twee principes voort: 

automatisering en variabiliteit. Door de programmeerbaarheid en de modulariteit 

van digitale structuren is het mogelijk processen te automatiseren. Objecten 

kunnen veranderen, bewegen, verdwijnen enzovoort, zonder hun specificiteit te 

verliezen. Manovich onderscheidt twee gradaties van automatisering, een lage 

graad waarbij complexe processen door de computer worden uitgevoerd op 

basis van simpele commando’s, en een hoge graad waarbij de computer zelf 

handelingen initieert. Bij deze laatste graad is er vaak sprake van Artificiële 

Intelligentie.  

Daarnaast is het door deze principes mogelijk om objecten exact te kopiëren 

waardoor er geen sprake meer is van een origineel en een daarvan afgeleide 

kopie, maar van twee identieke objecten. Beide objecten zijn los van elkaar weer 

programmeerbaar en manipuleerbaar. Een object kan daardoor in oneindig veel 

variabelen voorkomen. 

Een laatste principe is dat van culturele transcodering. Dit staat enigszins los van 

de vorige vier principes, maar heeft zeer grote gevolgen. Culturele transcodering 

houdt in dat objecten en processen niet alleen gedigitaliseerd kunnen worden, 

maar ook dat de toeschouwer of de gebruiker van deze media de werkelijkheid 

gaat interpreteren vanuit de logica van het digitale domein. Er is dus niet alleen 

sprake van penetratie vanuit het fysieke domein in het digitale, zoals bij het 

digitaliseren van objecten, maar het digitale domein beïnvloedt de perceptie van 

het fysieke domein. Door die wisselwerking komen deze twee domeinen steeds 

dichter bij elkaar en verdwijnt de duidelijke grens tussen die twee. Beelden en 

processen die hun oorsprong hebben in het digitale domein, en in het begin ook 

uitsluitend tot dat domein behoren, worden later door deze culturele 

transcodering beschouwd als iets dat het algemene domein overstijgt en 

daarmee behoord tot een soort algemeen domein. 
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De beschrijving van de vijf kenmerken van het digitale domein heeft een aantal 

interessante consequenties voor de vergelijking van games en performance. Ten 

eerste impliceert de culturele transcodering dat de grens tussen de twee 

domeinen aan het verdwijnen is. De grens tussen het digitale en het fysieke 

domein is in principe zeer duidelijk gedefinieerd. Wanneer iets bestaat uit 

atomen, behoort het tot het fysieke domein. Wanneer het bestaat uit bits en 

bites, of eenen en nullen, behoort het tot het digitale domein. Maar wanneer 

zowel publiek als maker deze grens niet meer erkennen doordat in hun perceptie 

deze twee werelden in elkaar overlopen is deze grens niet meer relevant binnen 

de context van een performance of game. Een voorbeeld van deze culturele 

transcodering was de voortelling Virtualish van theatergroep ISH (ISH, 2006). In 

deze voorstelling werd veel gebruik gemaakt van beelden en montage- 

technieken die direct voortkomen uit games. Zo waren de scènes 

aaneengeschakeld als levels in een game, waarbij er niet altijd een even duidelijk 

een causaal verband was tussen de scènes onderling, maar wel in elke scène 

een zeer duidelijke opdracht voor de personages die zij moesten halen. Elke 

volbrachte opdracht bracht hen in de volgende scène waarbij de nieuwe opdracht 

net iets moeilijker was dan de vorige. Deze opbouw is direct ontleend aan de 

opbouw die veel spellen hebben. Voor het overwegend jonge publiek van ISH, 

dat over het algemeen niet veel theater ziet, maar wel veel games speelt, 

vormde het relatief losse verband dat de scènes onderling hadden geen 

belemmering om het verhaal te volgen. Voor hen werkte hier de culturele 

transcodering van Manovich. De narratieve structuur, ontleent aan games, 

behoort voor dit publiek inmiddels tot het algemene domein. Het oudere publiek 

dat meer ervaring had in het theater en veel minder met games, zocht vergeefs 

naar de verbanden. Het jonge publiek dat gewend is aan computers ziet in dit 

voorbeeld de manier waarop in de computer een mogelijke wereld getoond wordt 

niet als specifiek voor dit medium. Voor hen is het een mogelijke vorm van 

representatie, naast de vormen die in andere media gebruikelijk zijn2. Dit maakt 

                                                 
2 Deze observatie deed ik in gesprekken na afloop van verschillende voorstellingen van Virtualish en komt 
overeen met theorieën van Douglas Rushkoff over het verschil in systeemdenken tussen generaties in 
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de weg vrij om de nieuwe mogelijkheden die het digitale domein biedt te 

gebruiken in het theater, maar hetzelfde principe maakt het ook mogelijk de 

mogelijkheden die het theater te bieden heeft aan games in te zetten.  

 

Automatisering zorgt ervoor dat complexe handelingen eenvoudig uitgevoerd 

kunnen worden waardoor de handelingssnelheid omhoog gaat. Het navigeren 

door een digitale omgeving door middel van een interface is in feite een 

complexe handeling waarbij het op het scherm getoonde beeld constant aan 

verandering onderhevig is. Op ieder moment moet dit beeld opnieuw worden 

uitgerekend door de computer om de speler het idee te geven dat deze 

daadwerkelijk in deze wereld is. Samen met de variabiliteit schept dit principe de 

mogelijkheid grote, realistisch ogende werelden te produceren waarin de speler 

grote bewegingsvrijheid heeft en de mogelijkheid dingen in die wereld te 

veranderen. Omdat de software zeer snel met veel variabelen om kan gaan, kan 

de speler in real time improviseren.  

De twee kernprincipes van Manovich zijn de numerieke representatie en de 

modulariteit. Door deze twee eigenschappen zijn digitale media 

programmeerbaar en dus manipuleerbaar. Structuren en processen die in het 

fysieke domein onveranderbaar zijn, zijn dit in het digitale niet. Zwaartekracht 

bijvoorbeeld is binnen de computer niet bestaand (Rushkoff, 1996). Wel kan het 

gesimuleerd worden, maar dit is een keuze van de maker, terwijl dit in de 

werkelijke wereld een gegeven is.  

Daarnaast is de consequentie van de numerieke representatie dat alle modules 

bestaan uit hetzelfde basismateriaal: eenen en nullen. Dit betekent dat 

bijvoorbeeld beeld en geluid, binnen het digitale domein uit hetzelfde materiaal 

bestaan. Hierdoor kunnen beelden geluiden beïnvloeden en viceversa, een 

beweging kan als tekst worden gerepresenteerd, of een toon kan een animatie 

tot gevolg hebben. 

                                                                                                                                                 
Playing the Future (1996). Logica en causaliteit zijn voorwaardelijk voor de oudere generatie, waar de 
jongere generatie daar veel minder waarde aan hecht. 
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2.2 Ontwikkeling van games  

In het begrippenkader van Manovich is het mogelijk om objecten en processen 

die we kennen uit de werkelijke wereld digitaal te representeren door ze te 

digitaliseren of ze opnieuw te creëren door middel van algoritmen. Door deze 

objecten en processen bijeen te brengen in een modulair systeem kan een 

virtuele wereld gecreëerd worden waarin alle modulen los van elkaar 

programmeerbaar zijn. Elke module kan in oneindig veel variaties voorkomen. Dit 

maakt het mogelijk een in real-time manipuleerbare virtuele wereld te maken 

waarin de maker en de toeschouwer elkaar en de wereld zelf kunnen 

beïnvloeden. In principe is de digitale techniek niet opgebouwd volgens een 

zender-ontvanger model maar tweerichtingsverkeer. Internet en traditionele 

computergames zijn wel opgebouwd volgens dit model. De maker ontwerpt een 

systeem waarbinnen de toeschouwer kan navigeren en met het systeem kan 

interacteren maar geen veranderingen kan aanbrengen. In recent ontwikkelde 

genres zoals MMORPG’s zien we echter dat de mogelijkheid voor de speler om 

het systeem te manipuleren langzaam realiteit wordt. Deze spellen stellen ook 

geen duidelijke doelen meer aan de speler, maar geeft hem de ruimte deze 

doelen voor zichzelf te stellen. 

 

2.3 Geschiedenis van het internet 

De ontwikkeling van de computergame is begonnen toen de eerste computers 

beschikbaar kwamen voor studenten en medewerkers van universiteiten die 

zonder ondersteuning van een technisch team gebruikt konden worden. 

Sindsdien heeft het zich parallel aan andere ontwikkelingen in dat domein verder 

ontwikkeld. Op dezelfde computers waarop de eerste spelletjes op werden 

gemaakt, ontwikkelde men in diezelfde periode ARPA-net, een voorloper van 

internet. De computers hadden in vergelijking tot de huidige techniek een zeer 

beperkte capaciteit. Daarom zijn zij moeilijk te vergelijken met de techniek van 



 12

vandaag. Nu echter games en het internet, met het verder ontwikkelen van de 

techniek, weer met elkaar versmelten, is het van belang inzicht te hebben in de 

gezamelijke basis die deze twee media hebben. De hiervoor uiteengezette 

basisbegrippen van Manovich, vooral de manipuleerbaarheid en 

programmeerbaarheid van de modulen, maken het gebruik van een zender-

ontvangermodel onlogisch. Immers elke module kan in ontelbare variaties 

bestaan en theoterisch staat niets de mogelijkheid in de weg waarbij een 

gebruiker ingrijpt in een bestaande module. De manier waarop de digitale media 

zijn ontwikkeld in de beginfase heeft deels een ideologische oorsprong die we nu 

terugzien in recente ontwikkelingen in de games. Naast ideologie wordt deze 

ontwikkeling gevoerd door de techniek die zich steeds verder ontwikkelt, 

krachtiger wordt en beschikbaar komt voor de gebruiker. Het gaat dan niet alleen 

om rekenkracht van de computer zelf, maar ook om de snelheid waarmee grote 

hoeveelheden informatie over het net getransporteerd kunnen worden. Om 

vanuit de huiskamer een gamewereld aan te kunnen passen zodat andere 

spelers in diezelfde wereld daar de consequenties realtime van ondervinden, is 

breedband noodzakelijk. Om inzicht te geven in deze ontwikkeling volgt hier een 

beknopte geschiedenis van het internet en volgt daarop een uiteenzetting van 

recente ontwikkelingen in de games. 

 

Op het internet is de populariteit van het idee dat de gebruikers de modulen 

waaruit het internet bestaat zelf konden aanpassen sinds de begindagen op en 

neer gegaan. In het ontwerp van ARPA-net was ingesloten dat elke deelnemer 

de informatie die bekeken werd kon veranderen op het net. Deze openheid is in 

latere ontwerpen uit het ontwerp gehaald omdat de ‘eigenaren’ van het netwerk 

dit als bedreigend zagen (Castells, 2001). HTML3, de code waarin het huidige 

net geschreven is maakt een duidelijk onderscheidt tussen de bezoekers- en de 

makerskant van het web. In het http4, de kant van het web die met browsers te 

zien is, kan de bezoeker de gevonden informatie alleen bekijken en 

gebruikmaken van hyperlinks. Veranderen is wel mogelijk, maar deze 
                                                 
3 HyperText Markup Language (bron: wikipedia) 
4 Hypertext Transfer Protocol(bron: wikipedia) 
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veranderde informatie kan niet zomaar terug geplaatst worden op het web. 

Daarvoor is het ftp5 nodig. Dit ftp maakt gebruik van de veel minder 

toegankelijker makerskant van het web. Hiervoor is toegang nodig tot servers die 

beveiligd zijn en anders dan de http zijde van het web, aan een specifieke 

persoon gekoppeld zijn. Ze zijn eigendom van iemand en daarmee geen 

publieke - maar privé ruimte. 

Tegenwoordig is er weer een stormachtige ontwikkeling te zien in het aanpassen 

van de http zijde zodat de bezoeker juist wel weer dingen kan toevoegen of 

veranderen aan het web. Met applicaties als PHP6 en wiki7 is de htmlcode wel te 

veranderen in het http. Hiermee ontwikkelt het internet zich in een richting die 

veel meer lijkt op het oorspronkelijke idee van de makers van ARPAnet: een 

netwerk waar door het toevoegen en verbeteren van informatie meer kennis 

ontstaat. Het web is hier meer dan een distributiekanaal van informatie, eerder 

een plaats waar kennis ontstaat. Daarmee wordt het afhankelijk van de 

aanwezigheid van en interactie tussen gebruikers. De positie van de 

toeschouwer schuift op naar de makerskant zoals dat door de makers van 

ARPAnet bedoeld was.  

Bij games en simulaties is het ingrijpen van de toeschouwer uitgangspunt. 

Wanneer een speler in een spel niets doet vinden de gebeurtenissen die zich 

mogelijk in de getoonde wereld afspelen meestal geen doorgang. Het komt in 

een aantal genres voor dat het systeem, wanneer de speler geen actie 

onderneemt, zorgt voor een snelle afloop. De speler kan bijvoorbeeld een 

beperkte tijd krijgen voor het doorkruisen van een level. Wanneer een speler in 

zo’n geval niets of te weining onderneemt zal het systeem zorgen dat het spel 

eindigt als de tijd verstreken is. De game en simulatie zijn, net als het internet , 

ruimtes waar de gebruiker in kan navigeren. Recente ontwikkelingen in de game 

                                                 
5 file transfer protocol(bron: wikipedia) 
6 Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam van de software was Personal 
Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: "PHP: 
Hypertext Preprocessor". Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot 
hypertext (meestal HTML en XHTML). (bron: wikipedia) 
7 Een Wiki is een softwareapplicatie, toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt, zonder 
dat de inhoud door deskundigen moet worden geredigeerd en/of geaccepteerd. Deze toepassing is met een vrij 
eenvoudig programma te realiseren. Zo is bijvoorbeeld deze Wikipedia een Wiki. Het woord wiki wiki komt uit het 
Hawaïaans en heeft de betekenis van 'snel, vlug, beweeglijk'.(bron: wikipedia) 
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laten, net als wiki en PHP gestuurde internetsites, een ontwikkeling zien waarbij 

de gebruiker niet alleen binnen de bestaande modulen binnen het systeem kan 

opereren, maar ook dingen kan manipuleren en zelfs toevoegen. Net als wiki en 

PHP gestuurde sites worden games afhankelijk van de gebruiker die moet 

ingrijpen in de getoonde wereld. Vanuit het perspectief van deze ontwikkeling kijk 

ik in het volgende hoofdstuk naar games.  
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3 Games 
 

Sinds J. Huizinga in 1938 zijn boek “Homo Ludens” schreef is de theorievorming 

over spellen langzaam op gang gekomen. In eerste instantie ging het onderzoek 

naar spel vooral over de functie van spel in de samenleving en bestond de 

definitie van spel uit een beknopte lijst kenmerken. Met de komst van 

computerspellen ontstond de behoefte aan nieuwe definties. De kenmerken van 

spel tot op dat moment gingen welliswaar vaak ook op voor digitale spellen, 

echter de verschillen kwamen er niet in tot uiting. In dit hoofdstuk zal ik een 

aantal basisprincipes van computergames schetsen aan de hand van theorieën 

van Salen & Zimmerman en LeBlanc, allen zowel wetenschappers als 

gamedesigners. 

 

 

3.1 Wat is een computergame? 

Salen en Zimmerman (2004) hebben weergegeven hoe de bekende theoretici tot 

dan toe spel definieerden en kwamen tot een matrix van onderzoekers en de 

door hen gestelde kenmerken van spellen: 
Elements of an gamedefinition 
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Proceeds according to rules that limit 
players 

V V V V V V  V 

Conflict or contest V     V  V 

Goal oriented / outcome oriented V V   V  V V 

Activity, process or event  V   V   V 

Involves decision-making  V    V V  

Not serious and absorbing   V      

Never associated with material gain   V V     
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Artificial.safe/outside ordinary life   V V  V   

Creates special social groups   V      

Voluntary    V V   V 

Uncertain    V     

Make-believe/representational    V  V   

Inefficient     V    

System of parts/resources and tokens      V V  

A form of art       V  

Figuur 1: Salen & Zimmerman (2004) 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt hoe verschillend de verschillende geciteerde 

onderzoekers over spel denken. Met uitzondering van de eerste rij (er zijn 

regels), en de derde rij (er is een doel) zijn er nooit meer dan drie theorieën in 

overeenstemming met elkaar. De schrijvers van dit boek proberen op basis van 

deze matrix te komen tot een eigen definitie van games, maar krijgen die niet 

algemeen geldend. Ze vinden een uitweg door onder andere Role Playing 

Games uit te sluiten van het fenomeen games. Hun definitie luidt als volgt:   

 

A game is a system in which players engage in an artificial conflict, 

defined by rules, that results in a quantifiable outcome.  

(Salen & Zimmerman, 2004, p. 80) 

 

Role Playing Games hebben niet altijd een ‘quantifiable outcome’ -omdat het in 

deze spellen gaat om het zo geloofwaardig mogelijk spelen van een rol- en 

vallen dus buiten de definitie. Zij worden door Salen & Zimmerman samen met 

sandbox-games als “Sim City” (maxis, 1989) betiteld als play activities (Salen, 

2004), die wel de mogelijkheid bieden tot een quantifiable outcome maar dit is 

dan niet door het systeem opgelegd. 

Het probleem dat hier duidelijk wordt is dat, wanneer men een speler de 

mogelijkheid wil geven om betekenisvolle invloed uit te oefenen op de 

gebeurtenissen in de game-space, het heel moeilijk wordt te werken met een 

dominant systeem dat de doelen bepaalt en meet in welke mate deze behaald 
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zijn door de speler. Dit is simpelweg in strijd met de gedachte dat de speler die 

vrijheid zelf heeft.  

Jesper Juul, gamedesigner en game onderzoeker, komt tot een meer 

genuanceerde conclusie. Zijn definitie van wat een game is, bestaat uit zes 

kenmerken: 

1. Games are rule-based. 

2. Games have a variable, quantifiable outcome 

3. Valorization of outcome: The different potential outcomes are assigned 

different values, some positive and some negative 

4. Player effort: The player exerts effort in order to influence the outcome 

(Games are Challenging) 

5. Player attached to outcome: The player is emotionally attached to the 

outcome in the sense that a player will be winner and “happy” in case 

of a positive outcome, but a loser and “unhappy” in case of a negative 

outcome. 

6. Negotiable consequences: The same game (set of rules) can be 

played with or without real-life consequences. 

(Juul, 2005 p.36) 

 

In zijn definitie laat Juul wel ruimte voor sandbox- en role playing games al is het 

als grensgeval. In zijn boek “Half-Real” geeft hij Sim City als voorbeeld: 

Ad1: er zijn regels in het spel 

Ad2: er zijn maar weinig manieren om een einde aan het spel te maken. 

Ad3: het spel schrijft dit niet voor, maar de speler geeft zijn eigen waarden aan 

de uitkomsten omdat hij zijn eigen doelen bepaald. De speler ervaart dus wel 

verschillende waardes bij verschillende uitkomsten. 

Ad4: de speler bouwt, plant, enzovoort. 

Ad 5: er zijn niet echt verliezers bij dit spel, maar wanneer een speler zijn eigen 

doelen niet haalt, voelt hij dat als verlies. 

Ad 6: het lijkt niet voor de hand te liggen om bijvoorbeeld te wedden op dit spel 

omdat er geen duidelijk einde aan zit. 
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De verschillende definities laten zien dat er nog geen eenduidige definitie is van 

computergames. Uit de nuancering die Juul maakt op de nauwe definitie van 

Salen en Zimmerman blijkt dat games waarin de speler de vrijheid krijgt om 

eigen doelen te stellen, en waarin esthetische, niet objectief kwantificeerbare 

doelen een grote rol spelen voor discussie zorgen: deze games kwalificeren in 

puristische definities niet als spel, maar in de ervaring van de spelers, de 

ontwerpers en de uitgevers zijn ze dat wel. Juul heeft geprobeerd in zijn definitie 

aan te sluiten bij de praktijk van spelers en makers van games en deze 

‘problematische’ spellen binnen zijn definitie te houden, zoals blijkt uit de 

hieronder weergegeven schematische weergave: 

 
(Juul, 2005, p.44) 

 

Het zijn met name de spellen die Juul als “bordeline cases” beschouwt waarover 

ik het in dit onderzoek zal hebben. De vrijheid die de speler in sommige van deze 

spellen heeft en de ondergeschiktheid van de door het systeem gestelde doelen 
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geven de ruimte voor het ontwikkelen van performatieve situaties en een 

esthetische ervaring. In hoofdstuk vijf ga ik nader op deze zaken in. Daarom 

gebruik ik de definitie van Juul als werkdefinitie in dit onderzoek. 

 
3.2 Narratieve modellen  

Zoals eerder aan de orde kwam ontstonden de eerste games met het 

beschikbaar komen van de eerste computers op universiteiten. De eerste 

generatie games waren spellen die bestonden uit een situatie waarin de speler 

een bestaand probleem op moest lossen. In “spacewar!”(Russel, 1961), meestal 

gezien als het eerste computerspel, was een zon op het scherm te zien en twee 

ruimteschepen. De speler bestuurde een van de twee ruimteschepen en kon zijn 

schip draaien, accelereren en schieten. Beide ruimteschepen werden 

aangetrokken door de zon en wanneer de speler niets deed werd zijn schip 

langzaam de zon ingetrokken waar hij verbrande. De speler kon voorkomen dat 

hij in de zon verdween door haaks op de richting waar hij door de zon heen 

getrokken werd te accelereren, waardoor hij de zon net miste en door de 

snelheid die hij had ontwikkeld om de zon geslingerd werd. Het doel van het spel 

was uiteraard de zon te ontwijken en intussen het andere schip te vernietigen. 

De inspiratie voor deze situatie kwam uit de SciFi romans van E.E. “Doc” Smith, 

maar in de game zelf heeft de situatie geen verdere ontwikkeling. Het spel gaat 

door wanneer het schip van de speler niet door zijn tegenstander geraakt wordt 

en niet in de zon terecht komt, of de situatie stopt: game-over. 

De volgende generatie spellen bestond niet uit een enkele situatie die doorging 

of ophield maar uit meerdere levels. Het systeem bepaalt in deze spellen 

wanneer een speler naar het volgende level mag. Deze ontwikkeling heeft zich 

doorgezet met steeds meer levels per game en ook de mogelijkheid om levels te 

omzeilen door andere, gelijkwaardige levels te doen. Echter de technische 

ontwikkeling die deze grotere en complexere games mogelijk maakt, heeft ook 

voor een inhoudelijke discussie gezorgd omdat het complexer wordende 
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systeem andere eisen ging stellen aan de inhoudelijke structuur en voor nieuwe 

ervaringen zorgde bij de speler. 

Onderzoekers en Developers hebben lang geworsteld met de vraag of games 

verhalen vertellen of niet. Toch blijkt dat wanneer een game gespeeld wordt de 

speler vaak het gevoel heeft een verhaal mee te maken in de klassieke zin van 

een reeks gebeurtenissen in een causaal verband met een begin en een einde. 

Echter de klassieke opbouw van een plot, karakters enzovoort is in een game, 

door de actieve en vaak doelgerichte rol van de speler niet gegarandeerd 

(Jenkins, 2006). In 1999 introduceerde Matt LeBlanc de termen emergent 

narrative en embedded narrative in een poging verschillende narratieve vormen 

die in games voorkomen te categoriseren.  

 

Emergent narrative komt voort uit de acties van de speler. De acties van de 

speler vinden plaats in een complex systeem waarin alle ‘events’ samenhangen 

en invloed op elkaar hebben. Wanneer deze events betekenisvol worden, kan er 

een unieke narratieve structuur ontstaan die door de speler beleefd wordt als een 

verhaal. De complexiteit van het systeem brengt een zekere mate van 

onvoorspelbaarheid met zich mee. 

Het systeem bestaat uit een aantal vaste regels die bepalen welke acties er 

mogelijk zijn. Welke acties er gekozen worden is de keuze van de speler. De 

regels van het spel bepalen welke gevolgen deze keuzes hebben. 

 

Embedded narrative (LeBlanc, GDC 1999) is een narratieve structuur die 

helemaal besloten ligt in het systeem. De speler wordt door het systeem van 

event naar event geleid en heeft geen mogelijkheden om van dit pad af te wijken. 

De keuze van de speler is niet leidend voor de inhoud van de gebeurtenissen en 

de volgorde daarvan. Het systeem bepaalt de volgorde waarin de 

gebeurtenissen op elkaar volgen. De speler is binnen een gebeurtenis leidend, 

dat wil zeggen dat binnen een “level” de speler vaak wel de keuze heeft hoe hij 

dit level doorkruist, of in welke volgorde hij de puzzels of andere problemen 

oplost. Hierdoor is de game nog wel interactief te noemen, maar deze 
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interactiviteit speelt zich af binnen een afgekaderd deel van de game. Het 

systeem is dominant in het bepalen hoe de verschillende delen op elkaar 

aansluiten. Deze vertelvorm maakt gebruik van systemen die in het theater en de 

film allang bestonden. Vertellers vertelden hun verhalen altijd al in interactie met 

hun publiek maar hielden controle over de structuur van het verhaal door het 

publiek slecht beperkte keuzemogelijkheden te bieden. In embedded narrative 

zijn alle verhaalelementen al aanwezig in het systeem en worden ze al dan niet 

in interactie met een gebruiker aan elkaar gekoppeld. 

Een goed voorbeeld van een game met een embeded narrative is Splintercell 

(Ubisoft, 2002) in dit spel speel je een geheim agent die in zijn eentje een missie 

moet volbrengen in onbekend gebied. Terwijl je door de levels heengaat is het 

van levensbelang niet gezien of gehoord te worden door je tegenstanders. Dit 

kan door altijd in de schaduw te blijven en zo langzaam langs iedereen te 

sluipen, maar je kan er ook voor kiezen je tegenstanders te doden. Dan horen ze 

je ook niet meer. Binnen de levels heeft de speler grote vrijheid om eigen 

oplossingen voor problemen te kiezen, maar het systeem bepaald volledig 

wanneer en op welke manier de levels elkaar opvolgen. De game heeft een zeer 

strakke structuur waar niet vanaf te wijken is. Een level rustig verkennen, of 

stoppen met de missie is onmogelijk. 

Embedded narrative heeft als probleem dat alle narratieve gebeurtenissen al 

aanwezig zijn in de game. De speler invloed geven op de volgorde van die 

gebeurtenissen zou betekenen dat er veel meer gebeurtenissen vooraf gemaakt 

moeten worden dan de speler uiteindelijk te zien krijgt. Als een speler immers 

besluit om om een berg heen te lopen in plaats van eroverheen, zal hij nooit te 

zien krijgen wat hem op de top te wachten stond. Dit maakt een strakke structuur 

als die van splintercell noodzakelijk. Naast het feit dat er anders veel meer 

inhoud vooraf gemaakt moet worden dan er uiteindelijk in een vertoning te zien 

zal zijn (niet alle mogelijke verhalen worden verteld) zijn de mogelijkheden altijd 

beperkt. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de speler nooit daadwerkelijk een 

bijdrage kan leveren aan het verhaal, alle gebeurtenissen liggen al besloten in 

het systeem. 
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Embedded narrative is een goede beschrijving van de verhaalstructuren zoals 

die gebruikt worden in games waarin de speler een eenduidelig doel moet zien te 

bereiken om het spel uit te spelen. Het verhaal wordt daar gebruikt als voertuig 

om de speler duidelijk te maken wat er moet gebeuren en geeft een verklarende 

context voor de puzzels en obsakels die de speler moet overwinnen om het 

uiteindelijke doel te bereiken.  

 

Recent is er echter een nieuw soort game in opkomst dat veel minder duidelijke 

doelen stelt aan de speler, de zogeheten MMORPG (massive Multiplayer Online 

Role Playing Games en sandbox-games zoals “The Sims” (Maxis, 2000). Deze 

games maken gebruik van emergent narrative. Bij dit model ligt er geen verhaal 

in de game besloten zoals dat verteld wordt in lineaire media. Het is een narratief 

systeem waar de regels van het systeem de mogelijkheden bepalen en beperken 

en tegelijk zorgen voor een samenhang en oorzaak en gevolg die door de 

gebruiker beleefd worden als een verhaal. 

 

Bij het traditionele gamemodel met embedded narrative gaat het voornamelijk 

om de doelen van de game of gamer. Een game geeft de speler een duidelijk 

doel en alle regels in de game zorgen ervoor dat de speler met een steeds 

hogere moeilijkheidsgraad deze doelen bereikt. Dit model komt voort uit de 

spellen die begin jaren tachtig in arcadehallen te spelen waren. De speler 

betaalde per spel en de spellen hadden een duidelijk doel zodat de speler 

meteen wist wat hij moest doen. De achterliggende gedachte hierbij was dat de 

speler direct gemotiveerd werd om een nieuwe poging te wagen als het doel niet 

werd gehaald. Nu spellen echter niet meer overwegend in een publieke, maar in 

een privé ruimte gespeeld worden en er niet meer per spel betaald wordt, is het 

belang van dit model afgenomen. De dominantie van een eenduidig of duidelijk 

doel, brengt met zich mee dat de speler heel duidelijk faalt wanneer dit doel niet 

gehaald wordt. Ook dwingt het doel de speler om zijn strategie te optimaliseren 

om dat doel te halen. De enige mogelijkheid die de speler heeft in het spel is het 

halen van dat doel, andere vormen van spel of het onderzoeken of verkennen 
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van de gamewereld stuiten op veel weerstand van het systeem of zijn zelfs 

onmogelijk. Bij emergent narrative liggen de verhalende elementen niet besloten 

in de game, maar zij komen direct voort uit de acties van de speler. 

  

In het traditionele model haalt de speler een deel van zijn motivatie uit het halen 

van een duidelijk doel, wanneer het doel wegvalt moet er een vervangende 

motiverende factor voor in de plaats komen. Om een spel ‘leuk’ te houden moet 

de speler wel een gevoel hebben dat hij iets bereikt of op een andere manier 

verder komt. De speler maakt keuzes die niet direct vanuit het systeem goed of 

fout zijn, maar waar de speler zelf een waarde aan moet toekennen. Dat gebeurt 

op emotioneel niveau: de keuzes moeten betekenisvol zijn voor de speler. 

Een voorbeeld van een sandboxgame waarbij de narratieve structuur voortkomt 

uit de acties van de speler is “The Sims” (Maxis, 2000). In dit spel bestuur je een 

aantal personen in een huishouden. Door deze personen bepaalde acties te 

laten uitvoeren worden ze rijker, populairder, gelukkiger of juist depressief, 

aggressief, enzovoort. Je kunt zorgen voor een baan, een opleiding, ruzie met de 

buren, er is veel mogelijk. Een van de mogelijke doelen die in het spel besloten 

ligt is het zo gelukkig mogelijk maken van je gezin, maar veel spelers kiezen er 

voor om hun karakters juist erg ongelukkig te laten worden en soms gaat het 

zelfs zover dat iemand zich ten doel stelt zijn karakters zelfmoord te laten plegen. 

Bij dit voorbeeld moet aangetekend worden dat in “The Sims” (Maxis, 2000) wel 

een systeem gebouwd zit dat bijhoudt hoeveel geld, geluk enzovoort een 

karakter bezit. Dit systeem stelt puur door het bijhouden van een selectief aantal 

parameters het nastreven van sommige doelen boven andere. Het is dus te 

beargumenteren dat ook dit spel niet geheel gebaseerd is op emergent narrative. 

Vaak gaan emergent- en embedded narrative samen binnen hetzelfde spel. Toch 

bespreek ik dit spel omdat het in mijn ogen het meest bekende spel is waar 

emergent narrative zo dominant is.  

Doordat de speler eigen keuzes maakt op emotioneel niveau creëert de speler 

in-game een eigen identiteit. Het zijn keuzes die niet door het systeem 

afgedwongen worden, maar die de speler zelf maakt. Die identiteit maakt het 
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mogelijk dat de speler zich uit, het spelen wordt een expressievorm, een vorm 

van performance. 

Deze identiteit is wat de speler drijft het spel te spelen. De aantrekkingskracht 

van het spel is daarmee user-generated in tegenstelling tot de gesloten 

systemen waarbij de ontwerper de doelen stelt (Juul, 2006). 

 
Het oorspronkelijk ideologische model dat ten grondslag lag aan de eerste 

digitale ontwikkelingen, waarbij geen sprake was van een zender-ontvanger 

relatie tussen de maker en de gebruiker, maar van een meer gelijkwaardige, is 

de afgelopen jaren eerst op internet en daarna binnen games teruggekomen. Nu 

de gamer zijn eigen doelen en identiteit kan bepalen in de gamewereld is de 

relatie tussen gamedeveloper en gamer iets gelijkwaardiger geworden. Deze 

verandering komt deels voortuit dezelfde ideologische gedachte als ook van 

invloed was op het basis ontwerp van internet, en deels uit nieuwe 

technologische ontwikkelingen. Dit leidt tot een nieuwe positie van de speler 

waarin hij zelf verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen in de game. De gamer 

heeft, doordat hij direct in de gamewereld is gerepresenteerd, de mogelijkheid 

gekregen die te manipuleren. Hij heeft naast vrijheid ook meer macht gekregen. 

Om deze nieuwe positie beter te begrijpen kunnen we kijken naar de positie van 

de acteur en het publiek in het theater omdat de gamer in deze nieuwe situatie 

zowel de positie van de toeschouwer lijkt in te nemen als die van de acteur. 



 25

4. Acteur en toeschouwer in het theater  
 

Naast de definitie van het digitale domein zoals besproken naar aanleiding van 

Manovich, is het van belang het performatieve domein te definiëren. In dit 

hoofdstuk zal ik eerst een brede definitie van theater geven die het belang 

aangeeft van de positie van de acteur en het publiek. Daarna kijk ik naar een 

specifieke theatervorm, te weten virtual theatre, waarin de definitie van theater 

getransponeerd wordt naar het digitale domein. Als laatste betrek ik de 

consequentie van deze vertaling op games. 

 

 

4.1 Traditioneel theater 

  
De brede definitie van Kattenbelt (1997) laat ruimte voor andere vormen van 

performance dan het traditionele theater8. Het is geen technische definitie, maar 

concentreert zich juist op de relatie acteur/toeschouwer. Dit laat ruimte om de 

toepasbaarheid van deze definitie op virtual theatre en games te bekijken. 

  

In de traditionele definitie van theater speelt de gelijktijdige, fysieke aanwezigheid 

van acteur en publiek een belangrijke rol. Volgens Kattenbelt is theater een 

medium waarbij de aanwezigheid van acteur en publiek in dezelfde ruimte en tijd 

van belang zijn. De instelling van het publiek en de acteur speelt daarbij een 

belangrijke rol.  

 

                                                 
8 Traditioneel theater speelt zich over het algemeen af in een situatie waarin het publiek kijkt naar 
een schouwspel zonder daarin in te grijpen. De aanwezigheid van het publiek is essentieel bij 
een theater voorstelling, maar conventies beperken de handelingsvrijheid van het publiek. Ik ben 
me ervan bewust dat ik hiermee veel vormen van theater te kort doe, waarbij interventie of 
handeling van het publiek juist wel gevraagd wordt. Echter om een goede vergelijking te kunnen 
maken tussen theater, virtueel theater en games, en de positie van acteur en publiek hierin, ben 
ik genoodzaakt het begrip op generieke wijze te gebruiken. Ik zal deze waar nodig nuanceren. 
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“[theater is] wanneer een acteur zichzelf in scène zet in aanwezigheid van 

een publiek met een esthetische instelling”.  

(Kattenbelt, 1997) 

 

Deze definitie zegt niets over de technische voorwaarden voor theater. Locatie, 

opstelling en context worden buiten beschouwing gelaten. Daardoor biedt deze 

brede definitie ruimte voor vertaling naar het digitale domein. Verder benadrukt 

deze definitie de rol van de acteur en het publiek, die naar mijn mening beiden 

betrekking hebben op de rol van de speler in games. 

 

De acteur, in de definitie van Kattenbelt, moet zich ervan bewust zijn dat hij een 

rol speelt terwijl hij zelf ook lijfelijk aanwezig is. Er vindt hier dus een 

verdubbeling plaats binnen de positie van de acteur. Het direct aanwezige 

publiek accepteert die verdubbeling en ziet tegelijk acteur en personage in een 

perfomatieve context zonder dat dit een belemmering vormt voor de ervaring. De 

rol van het publiek is veel passiever dan die van de acteur. De toeschouwer 

neemt het getoonde in zich op, en heeft daarbij een reflectieve houding. Deze 

reflectie leidt niet tot handelen maar is bij het publiek alleen intern gericht en leidt 

tot een esthetische ervaring. De toeschouwer ervaart de verdubbeling die de 

acteur scheidt van het personage. De toeschouwer accepteert beide 

werkelijkheden die zich tegelijkertijd op de spelvloer afspelen, maar is zich ook 

bewust van de suspencion of disbelief  die het mogelijk maakt belang te hechten 

aan de gebeurtenissen in de getoonde, mogelijke wereld en tegelijk van zijn 

eigen aanwezigheid in de werkelijke wereld. Deze verdubbeling schept de ruimte 

die de toeschouwer nodig heeft om vrij te reflecteren op de mogelijke wereld van 

de voorstelling. Het vrijwaart de toeschouwer van handelingsdruk ten opzichte 

van het getoonde. 
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4.2 Virtual Theatre 
 

Met het gebruik van de computer als medium om performatieve kunstwerken te 

maken is de behoefte ontstaan aan een term die deze kunstvormen benoemt. 

Gabriëlla Giannachi (2004), heeft deze kunstvormen beschreven. Zij benoemt 

deze kunstvorm als virtual theatre. De term is niet nieuw, maar vaak in 

verschillende contexten gebruikt. Met de argumentatie die Giannachi geeft staat 

het begrip in een duidelijke context en is daarmee bruikbaar geworden in de 

vergelijking met de andere media. Daarbij benadrukt ook zij het belang van de 

positie van acteur en publiek bij theater. Ik zal uiteen zetten wat ik in deze 

context versta onder virtual theatre, zwaar leunend op het werk van Giannachi en 

daarbij de focus leggen op de positie van de acteur en het publiek om dit later te 

kunnen vergelijken met traditioneel theater en games. 

 

Giannachi beschouwt virtual theatre als een speciale kunstvorm binnen cyberart. 

Voor cyberart geeft zij als belangrijkste kenmerk: 

 

“One of the most important characteristics of cyberart is the viewer’s co-

production of the work. This means not only the production of meaning, 

but actually contributing to the work itself. So production is not restricted 

anymore to the moment the artist conceives or realizes the work”  

(Giannachi, 2004.p.4) 

 

De handelingsvrijheid van de toeschouwer is in het theater beperkt. In cyberart, 

waar virtual theatre toe behoort, is de toeschouwer vrij om te handelen binnen de 

performatieve ruimte en is zelfs vrij om daadwerkelijk in te grijpen in die wereld. 

Giannachi geeft binnen deze definitie van cyberart weer een korte, aanvullende 

definitie van virtual theatre als een plaats waar de werkelijkheid twee keer 

beleefd wordt: 
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“Virtual Theatre is the place where the real, which of course includes the 

viewer, is remediatised, experienced twice, as the viewer is both in the 

real world and remediatised by the mechanical apparatus of the virtual 

theatre”  

(Giannachi, 2004, p.10). 

 

Zij gaat er in deze definitie net als Kattenbelt vanuit dat het publiek fysiek 

aanwezig is bij de voorstelling. In het traditionele theater kan de toeschouwer de 

mogelijke werkelijkheid waarin de personages zich bewegen, waarnemen. ook 

kan de toeschouwer hierop reflecteren, maar hij blijft zelf altijd onderdeel van de 

eerste werkelijkheid waarin de acteurs een rol spelen. In virtual theatre heeft de 

toeschouwer wel daadwerkelijk toegang tot deze tweede werkelijkheid. Dit kan 

omdat zowel de mogelijke werkelijkheid, als de toeschouwer zelf gemedialiseerd 

is. Dat wil zeggen dat niet alleen het personage van de acteur maar ook de 

toeschouwer op een of andere manier digitaal gerepresenteerd is in de 

mogelijke, digitaal gerepresenteerde wereld. Teruggrijpend op Manovich zijn 

deze numeriek gerepresenteerd en modulair. De imaginaire wereld in virtual 

theatre bestaat uit numeriek gerepresenteerde modulen, maar ook voor de 

toeschouwer is er een module beschikbaar. Zo kan de toeschouwer toetreden tot 

deze wereld en door automatisering en de oneindige mogelijkheid tot het maken 

van variabelen ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan deze wereld. De 

representatie van de toeschouwer noemen we een avatar, een term die ook in de 

game wereld staat voor de representatie van de speler binnen de game. De 

avatar van de toeschouwer is in de virtuele wereld niet te onderscheiden van de 

avatar van een acteur. Beiden hebben de mogelijkheid binnen de virtuele wereld 

dingen te manipuleren of te creëren. Daarmee is de dominante positie van de 

acteur als drager van het narratief in vergelijking met traditioneel theater minder 

dominant. 

In de eerder gegeven definitie van theater van Kattenbelt bleek dat een van de 

voorwaarden voor theater is dat publiek en toeschouwer op hetzelfde moment in 

dezelfde ruimte zijn. Hoewel de ruimte hier virtueel is, zijn beiden tegelijk in deze 
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ruimte aanwezig. Het grote verschil is dat de posities die beiden innemen niet of 

moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.  

Ook in de eerste werkelijkheid, die van de toeschouwer buiten zijn avatar en de 

acteur buiten zijn personage zijn beiden over het algemeen ook aanwezig in 

dezelfde ruimte en in elk geval in dezelfde tijd. Het live aspect blijft bij Giannachi 

voorwaarde voor een performance ook in een gemedialiseerde context. Martina 

Leeker (2001) benadrukt dat het medialiseren van een voorstelling geen afbreuk 

doet aan de noodzaak van die gelijktijdige aanwezigheid in dezelfde ruimte: 

 

Die Abgrenzung von Theater und Performance zur mediasierten 

Performance findet heute auf de Ebene der >>Liveness<<, der Kopräsenz 

von akteuren und Zuschauern stat. Diese soll auch dann erhalten bleiben, 

wenn Theater audivisuelle und elektronisch-digitale Medien verwendet. 

Denn die Medien berühren die Liveness des Theaters nicht, sondern 

erweiten >>Bloss<< dessen Darstellungsmögligkeiten und unterstützen 

die Reflexion der dem Theater eigenen Medialität.  

(Leeker, 2001, p. 10) 

 

Leeker stelt hier dat de mogelijkheden van de performance uitgebreid worden 

door het gebruik van media, en dat de essentie van “liveness” daar niet door 

wordt bedreigd. 

In die zin voldoet Virtueel Theatre nog steeds aan de algemene definitie van 

theater zoals eerder gegeven. Virtual theatre is dus eerder te zien als een 

speciale vorm van theater (wellicht met een overlap met cyberart) zoals ook 

straattheater of locatietheater, dan een heel nieuw medium dat een eigen plek 

moet verwerven.  

In virtual theatre wordt wel duidelijk dat de dominantie van de positie van de 

acteur als drager van het narratief verdwenen is. De positie van de toeschouwer 

en de acteur lopen door elkaar en kunnen van moment tot moment verschillen of 

zelfs samen vallen. Daardoor is het mogelijk als theatermaker alleen het systeem 

aan te bieden als plaats waar een performance zou kunnen plaatsvinden, om 
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daarmee verschillende toeschouwers te faciliteren om voor elkaar de rol van 

acteur op zich te nemen. De acteur zou bij een dergelijke performance de ruimte 

realtime manipuleren. Daarmee wordt de ruimte zelf een personage, gespeeld 

door de acteur. Dit breidt de mogelijkheden van de performance uit omdat het 

mogelijk is alle aan het publiek getoonde personages te laten ‘spelen’ door het 

publiek. De acteur krijgt in deze situatie een compleet nieuwe rol. Deze situatie 

zal hierdoor in de beleving van de toeschouwers dicht bij de beleving van een 

groep gamers komen. De omgeving is namelijk de enige factor waarvan de 

mogelijkheden niet gelijkwaardig zijn aan die van hen. Zij zijn de personages die 

hun omgeving exploreren, deconstrueren en ervaren. Een situatie die lijkt op 

multiplayer game met het model van emergent narrative. 

 

4.3 De positie van de acteur en de toeschouwer   
Zowel in theater als in virtual theatre is er sprake van een verdubbeling van de 

werkelijkheid in een werkelijke wereld, die van de toeschouwer en de acteur en 

de getoonde, mogelijke wereld van de personages in hun context. In het theater 

is de positie van de acteur vaak duidelijk gescheiden van die van de 

toeschouwer. Het theater biedt, door de gelijktijdige aanwezigheid van publiek en 

acteurs in dezelfde ruimte wel de mogelijkheid om die scheiding op te heffen. Er 

zijn ook veel specifieke theatervormen waarin met die grens gespeeld wordt. De 

“Lehrstücke” van Brecht9 zijn daar een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld de 

promenade voorstellingen10 van the Royal Shakespeare Company. De algemeen 

heersende conventie in het westerse theater is dat het publiek niet ingrijpt in de 

voorstelling. Wanneer een toeschouwer in de schouwburg van Utrecht tijdens het 

stuk Hamlet het toneel op loopt, is het niet het personage Hamlet die hem vraagt 

terug te gaan naar zijn plaats, maar de acteur die Hamlet speelt. Met het 

betreden van de speelvloer heeft de toeschouwer de voorstelling stil gelegd en 

                                                 
9 Door het publiek een actieve rol te geven in zijn stukken probeerde Brecht de grens tussen de mogelijke en de 
werkelijke wereld op te heffen. Dit had tot doel dat het publiek de processen in de mogelijke wereld doorzag en direct kon 
betrekken op de wereklijke wereld. 
10 In deze voorstellingen bevindt een deel van het publiek zich op de speelvloer en volgt daar aanwijzingen van de 
acteurs op. Voor het publiek in de zaal worden zjn onderdeel van de voorstelling in de rol van bijvoorbeeld een menigte 
op straat. De toeschouwers op de vloer balanceren tussen de positie van toeschouwer met een esthetische instelling en 
die van figurant die de aanwijzingen van de acteur (en niet van het personage dat hij speelt) opvolgt. 
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de speelvloer tot onderdeel van de werkelijke wereld gemaakt. Zowel acteur als 

publiek is aanwezig maar beide hebben een eigen functie waarbij de acteur 

zowel in de werkelijke wereld als (in de vorm van zijn personage) in de mogelijke 

werkelijkheid aanwezig is. De toeschouwer heeft geen toegang tot deze wereld 

maar kan deze slechts aanschouwen en er op op reflecteren.  

Bij virtual theatre heeft de toeschouwer wel toegang tot de mogelijke wereld. De 

mogelijke werkelijkheid is digitaal gerepresenteerd en de toeschouwer heeft hier, 

ook in gedigitaliseerde vorm, toegang toe. De representatie van de toeschouwer 

in de digitale wereld noemen we een avatar.  

Bij de game is de gamer net als bij virtual theatre in de mogelijke, digitaal 

gerepresenteerde wereld, handelend aanwezig. In het volgende hoofdstuk zal ik 

verder ingaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de positie van de 

gamer en die van de toeschouwer en de acteur. 
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5. De acteur en toeschouwer in games  
 

Gianacchi (2004) bespreekt verschillende soorten (re)presentaties die onder 

virtual theatre vallen. Een van de kenmerken die zij noemt is het feit dat in alle 

cyberart de toeschouwer in staat is daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het 

werk. De toeschouwer is niet meer beperkt tot het betekenis geven aan de 

tekens, maar kan daadwerkelijk tekens toevoegen. Dit betekent dat het medium 

waarin gerepresenteerd wordt de mogelijkheid biedt tot interactie tussen spelers, 

ruimte en toeschouwers. Internet, games en simulaties bieden, net als theater, 

deze mogelijkheid, maar de conventie die de toeschouwer weghoudt uit de 

performatieve ruimte geldt in deze media omgekeerd. Hier geldt de conventie dat 

het publiek juist ingrijpt en een bijdrage levert aan het getoonde. De toeschouwer 

wordt daarmee deelnemer en neemt (deels) een positie in die vergelijkbaar is 

met die van de acteur in conventioneel theater zonder de positie van 

toeschouwer geheel te verlaten. Er ontstaat een complex systeem van posities 

die een ‘deelnemer’ soms beurtelings, en soms tegelijk inneemt. In alle 

performatieve situaties is nog steeds sprake van een gelijktijdige aanwezigheid in 

dezelfde ruimte. De esthetische instelling en het in scène zetten, blijven 

eveneens behouden, zij het dat beide posities door dezelfde persoon ingenomen 

kunnen worden. 

 

Waar de wederzijdse afhankelijkheid van acteur en publiek in de meeste vormen 

van theater ontstaat vanuit de positie van de acteur, die een vluchtige presentatie 

geeft, wordt die afhankelijkheidsrelatie in virtual theatre en games ingegeven 

door de actieve, betekenisgevende rol van de deelnemer.  

Bij virtual theatre, is er sprake van een acteur die zich in scène zet voor een 

publiek met een esthetische instelling, en de mogelijkheid het werk te 

coproduceren. Daarmee wordt de positie van de acteur als dominante drager van 

de presentatie aangetast door de rol van de toeschouwer. 

Bij games is een definitie op deze wijze moeilijker te geven omdat de positie van 

de speler ten opzichte van de maker ingrijpend verandert.  
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5.1 Verdubbeling van ruimte bij een gamer  

Door de digitalisering van de presentatie bij virtual theatre en games verandert 

de positie van de acteur doordat de acteur gemedialiseerd is. Daarnaast 

verandert zijn positie ten opzichte van de toeschouwer omdat die toeschouwer 

ook gemedialiseerd is weergegeven en daarmee toegang heeft tot de 

performatieve ruimte. Gianacchi geeft als een van de kenmerken van virtual 

theatre dat niet alleen de acteur gemedialiseerd is weergegeven, maar dat de 

toeschouwer zich in het kunstwerk bevindt: 

 

Alle traditionele kunst was gebonden aan plaats. Vanaf de uitvinding van 

de telegraaf was het mogelijk de inhoud van een boodschap op een 

andere plaats te krijgen dan de fysieke drager van de boodschap. De 

kunstvormen die daarna ontstaan zijn hebben sterke invloed gehad van 

deze dislocatie: film, radio, tv en nieuwe media hebben allemaal deze 

dislocatie in zich. Bij nieuwe media is er echter ook een duidelijke plaats 

waar de toeschouwer zich bevindt?, zeker in virtual theatre waar de 

toeschouwer zich in het kunstwerk zelf bevindt. Hier is dus sprake van 

locatie en dislocatie op hetzelfde moment  

(Giannachi, 2004, p.8) 

 

Zowel toeschouwer als acteur bevinden zich bij virtual theatre dus in een 

gemedialiseerde staat waarin beide invloed hebben op de performance. Het 

verschil tussen beiden is veel kleiner geworden dan bij traditioneel theater.  

De aanwezigheid van een toeschouwer of acteur in zowel de fysieke als de 

virtuele wereld geeft aan dat er sprake is van een verdubbeling van ruimte, en 

dat zowel acteur als toeschouwer zich bevinden in twee realiteiten. Deze 

verdubbeling zien we ook terug bij alle andere vormen van performance. Maar bij 

virtual theatre onderscheidt ondergaat ook de toeschouwer een verdubbeling. 
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Net als bij theater gelden in die twee ruimtes verschillende wetten en regels. De 

regels in de werkelijke wereld zijn bij theater bepaald door conventies. Het 

publiek in een theater is stil, zit op een stoel en reflecteert op de getoonde, 

mogelijke wereld. Voor de gamer gelden in de fysieke ruimte andere conventies.  

Omdat dit een privé ruimte betreft zijn deze conventies minder bindend dan in de 

publieke ruimte van het theater. Toch gelden hier ook regels die vaak betrekking 

hebben op de spelwereld. Vaak hebben verschillende spelers in de zelfde game 

contact met elkaar via irc11-achtige toepassingen. Dit contact is out of character 

en is dus duidelijk benoemd als behorend tot de fysieke wereld. Eén van de 

conventies is dat de speler niet zonder dit aan te kondigen weggaat achter zijn 

computer terwijl hij zijn avatar in de virtuele ruimte ongestuurd achterlaat. Dit 

wordt in de irc aangegeven met afkortingen als: “brb” [I’ll] be right back, of zelfs 

met opgaaf van reden als: “brc brb” bathroomcall [I’ll] be right back.  

Er is bij games sprake van een verdubbeling van de ruimte waarbij de speler 

zowel in de fysieke ruimte als in de virtuele ruimte handelingsvrijheid heeft. De 

twee zijn aan elkaar gekoppeld doordat de speler een of meerdere avatars, of 

andere digitaal gerepresenteerde modules, in de virtuele wereld manipuleert.  

 

 

5.2 De virtuele ruimte 

Waar de toeschouwer in het theater de virtuele werkelijkheid kan waarnemen, 

daarop kan reflecteren en er betekenis aan kan toekennen, kan de speler van 

een game naast dit alles ook handelen in de virtuele ruimte. Deze 

handelingsvrijheid is in het theater voorbehouden aan de acteur.  

Bij games is het in de meeste voorkomende gevallen zo dat het systeem, dat de 

virtuele ruimte zelf representeert, niet in dezelfde werkelijke ruimte bestuurd 

wordt. In het geval van bijvoorbeeld World Of Warcraft (WoW) (Blizzard, 2004) 

wordt het spel over de hele wereld door ruim zes miljoen mensen gespeeld. Het 

spel wordt via een groot aantal verschillende servers online gehouden, waarvan 

                                                 
11 Internet Relay Chat. Een protocol voor met name groepsgewijze communicatie over internet. 
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sommige zelfs andere huisregels hebben dan andere. Het spel wordt in zoverre 

“live” aangestuurd dat er constant moderatoren aanwezig zijn die de wereld zo 

goed mogelijk in de gaten houden, maar zij kunnen niet ingrijpen zoals bij virtual 

theatre, omdat zij niet altijd binnen de situatie aanwezig zijn. Het gaat hier dus 

voornamelijk om een interactie tussen de speler en het systeem, of tussen 

spelers onderling. 

Wanneer er sprake is van interactie tussen de speler en het systeem, zonder dat 

er een publiek in welke vorm dan ook aanwezig is, kunnen we niet spreken van 

een performance. Er moet immers sprake zijn van een situatie met een acteur en 

een toeschouwer in dezelfde tijd op de zelfde plaats (Kattenbelt, 1997). Omdat er 

echter in WoW zes miljoen abonnees zijn en er ongeveer drieëndertig miljoen 

karakters in de verschillende werelden rondlopen zijn er vaak wel andere spelers 

in de buurt. Er is dus over het algemeen wel sprake van een publiek. Wanneer 

dit het geval is, kan er sprake zijn van een situatie zoals die beschreven wordt 

door Giannachi voor virtual theatre, waar de toeschouwer geremedialiseerd is in 

het werk zelf en daar een bijdrage aan levert. De speler manipuleert door middel 

van geautomatiseerde processen, live de modules waaruit het systeem bestaat. 

Zo ontstaat er een narratieve structuur. Door dit live te doen in een game en in 

een situatie waar de andere aanwezige spelers een esthetische instelling hebben 

ontstaat een in-game performance. De avatars van de overige spelers vervullen 

bij deze performance een rol als toeschouwer, maar de spelers die hen besturen 

kunnen op hun beurt een bijdrage leveren aan het narratief door in te grijpen, 

hun positie van toeschouwer te verlaten en die van acteur in te nemen. Het is 

dus in de virtuele ruimte mogelijk te schakelen tussen de positie van acteur en 

die van toeschouwer. 

 

5.3 De fysieke ruimte  
Daarnaast is er nog sprake van de verdubbeling van de toeschouwer waar 

Giannachi over schrijft. Achter elke avatar, acteur of toeschouwer, zit een speler 

die altijd zowel acteur als toeschouwer is. Ook al is diens avatar toeschouwer, de 

speler achter zijn computer “speelt” die toeschouwer om de performance 
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mogelijk te maken. Tegelijk is elke speler ook publiek ten opzichte van het hele 

schouwspel in de gamewereld. 

De twee posities waartussen de speler in de virtuele ruimte kan schakelen, zal 

de speler in de fysieke ruimte altijd beide tegeijk moeten innemen. Uitzondering 

hierop is de zogeheten “lurker”. Dit is een speler die zich binnen de virtuele 

wereld volledig passief opstelt en zich zo min mogelijk bemoeit met wat er in die 

wereld gebeurt. Dit doet hij omdat zijn doel in de werkelijke wereld is uitsluitend 

de positie van toeschouwer in te nemen. In zekere zin beschouwt hij zijn avatar 

niet als personage maar als camera en stelt hij zich op als de anonieme 

bezoeker van een bioscoop. Deze vorm van ‘deelnemen’ wordt vooral in RPG’s 

door de overige spelers vaak niet op prijs gesteld juist omdat de conventie is dat 

elke speler een bijdrage levert. 

 

Het gelijktijdig innemen van deze twee posities dwingt de speler tot reflectie op 

verschillende niveaus. In de eerste plaats zal de speler, als we stellen dat het 

hier gaat om een performance, een reflectieve houding hebben als toeschouwer 

die leidt tot een esthetische ervaring. Ten tweede heeft de speler ook een 

verantwoordelijkheid als auteur van de performance en zal dus tegelijk moeten 

reflecteren op dramatische aspecten en oplossingen voor de ontstane situatie 

bedenken. Het oplossingsgericht denken van de speler in een doelgeoriënteerd 

spel volstaat hier niet omdat dit soort spellen geen kwantificeerbare uitkomst 

hebben. De oplossingen die hier gevonden moeten worden zijn niet 

kwantificeerbaar binnen het systeem, maar zijn dienend aan de performance. 
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5.4 De complexe positie van de gamer  
In de voorgaande paragrafen heb ik de positie van de gamer verklaard aan de 

hand van de acteur/toeschouwer relatie. De gamer is niet alleen speler maar ook 

toeschouwer en heeft alszodanig een reflecterende rol in de werkelijke wereld, 

en is beurtelings toeschouwer en acteur in de mogelijke wereld die zich in de 

virtuele ruimte bevindt. 

 

Voor Giannachi is de virtuele wereld een experimentele wereld waar je mee 

interacteert. In nieuwe games kunnen we een stap verder gaan, waarbij de 

interactie tussen de speler en het systeem minder belangrijk worden in de 

ervaring van de toeschouwer en in plaats daarvan de interactie met andere 

spelers dominant wordt. Hierbij spelen drie factoren een belangrijke rol: 

- Een speler kan binnen het systeem interacteren met andere spelers, die in 

de zelfde positie zijn, waarin zij tegelijk verschillende rollen op zich nemen 

in mogelijke werkelijkheden.  

- Ten tweede is de maker van het systeem bij games niet meer direct 

aanwezig, zoals dat bij virtual theatre wel het geval is. Daardoor is er in 

deze situatie strikt genomen alleen nog maar sprake van spelers. Deze 

spelers nemen alle posities die binnen het systeem nodig zijn voor een 

performance op zich.  

- Als laatste is typisch voor games ten opzichte van virtual theatre dat het 

systeem zo groot en complex is dat de speler het als een gegeven gaat 

beschouwen. Binnen die wereld is vooral de interactie met andere spelers 

van belang.  

De nieuwe complexe positie van de speler betekent dat de persoon of personen 

die verantwoordelijk zijn voor de performatieve context verdwijnen. De makers 

van het systeem hoeven in het geval van een game niet meer bij de performance 

aanwezig te zijn omdat de spelers ook deze functies overnemen.  
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5.5 Consequenties voor gamedesign 

De beschrijving van de gamer in termen van de relatie toeschouwer-acteur 

maakt duidelijk dat de positie van de gamer veel complexer is dan vaak wordt 

beschreven. Friedman (1995) beschreef de rol van de speler in termen van het 

deconstrueren van de regels van het systeem. Spelers deconstrueren de regels 

die aan het systeem ten grondslag liggen en kunnen zo het systeem beheersen 

en het spel winnen. In de huidige generatie spellen met meer vrijheid voor de 

speler is winnen echter van ondergeschikt belang. Bovendien is een esthetische 

instelling niet mogelijk wanneer de speler gedreven wordt door competitie. De 

positie van de speler wordt uitgebreid met een aantal zaken die verder gaan dan 

deconstructie alleen. In het spel World of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004) 

is het mogelijk competatief te spelen. Er zijn zestig levels die een karakter kan 

doorlopen in een oplopende moeilijkheidsgraad. Veel spelers houden zich 

voornameleijk bezig met dit zogenaamde “levelen”. Echter wanneer het hoogste 

level gehaald is kan men niet hoger. Volgens Friedman zijn alle regels 

gedeconstrueerd en is er niets meer te doen, maar de meeste spelers blijven met 

hun karakter in het hoogste level doorspelen. Doordat de spelers alle regels 

kennen, ligt de wereld voor hen open en dit geeft hen de vrijheid eigen verhalen 

te verzinnen en uit te spelen. Het kennen van de regels geeft ruimte aan 

mogelijke performances. 

Niet alleen het ontwerpen van een wereld waarin de spelers uitgedaagd worden 

steeds moeilijker problemen op te lossen is van belang, maar ook een wereld 

waarin de speler daarna zelf problemen kan bedenken en maken. Dit stelt niet 

alleen eisen aan de software maar het vereist een andere manier van ontwerpen. 

World of Warcraft is een wereld waarin de speler niet alleen de doelen van het 

systeem nastreeft maar waarin ook veel spelers eigen doelen stellen voor 

zichzelf en voor anderen. Dit kan omdat de wereld veel mogelijkheden biedt om 

dit te doen. De mensen die veel Role Playing doen in dit spel geven echter ook 

aan dat het systeem tegelijk erg beperkend is. Het is in dit spel niet mogelijk zelf 

de regels aan te passen. De door de spelers zelf gesteld doelen moeten 

opgebouwd worden uit de bouwstenen die het systeem aandraagt. 
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In ‘Never Winternights2’ (atari, 2006) is een toolset ingebouwd waarmee de 

spelers niet alleen hun karakter kunnen aanpassen en besturen, maar ook de 

omgeving. Hiermee kunnen nieuwe omgevingen gebouwd worden zoals al bij 

veel spellen kan, maar men kan de wereld er ook real time mee aansturen. Dit 

maakt het mogelijk voor een speler om zich verantwoordelijk te stellen voor de 

de virtuele ruimte zoals Giannachi voorstelt bij virtual theatre. 

 

Binnen gamedesign zou er nog een grote ontwikkeling plaats kunnen vinden wat 

betreft de rol van de speler. Wanneer men zich rekenschap geeft van de 

verschillende posities die de speler inneemt is de consequentie dat de speler ook 

in staat gesteld moet worden deze verschillende posities ten volle te benutten. 

Op dit moment wordt er nog weinig aandacht besteed aan de gamer in de positie 

van toeschouwer in de werkelijke wereld. De beelden zien er welliswaar mooi uit 

maar bijvoorbeeld de camera posities zijn vrijwel altijd gekozen vanuit het idee 

dat het karakter moet handelen.  

De vrijheid die een speler krijgt om zijn karakter aan te passen met betrekking tot 

bewegingen en besturing is meestal beperkt. Daarbij is het is moeilijk buiten de 

regels om te werken. 

De gamer als publiek heeft slechts in enkele experimentele games een functie 

die bewust door de ontwerpers van het spel wordt ingezet. Het spel “Flock” (HKU 

Design for Virtual Theatre & Games, 2004) is een computerspel dat is ontworpen 

om in theaters of op festivals gespeeld te worden. Voor het spel begint worden 

vijf spelers gekozen uit het publiek. Deze vijf spelers worden op vijf beweegbare 

platforms gezet die elke twintig procent van de besturing van het spel 

vertegenwoordigen. Doel van het spel is een zwerm lichtjes (de ‘flock’) door een 

aantal levels te loodsen. Om de besturing goed te laten verlopen moeten de vijf 

spelers samenwerken om zo tot de volle honderd procent  van de besturing te 

komen. Ze kunnen elk hun eigen platform bewegen door hun gewicht te 

verplaatsen. 

Terwijl de vijf spelers fysiek eenzelfde patroon moeten laten zien om het spel te 

besturen, staat de rest van het het publiek eromheen. Zij kijken deels naar de 
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vorderingen van de groep spelers op het scherm, maar een groot deel van hun 

aandacht gaat naar de spelers zelf. De patronen die zij maken, maar vooral de 

machtstrijd die zich meestal ontvouwt tussen de vijf spelers vormt het verhaal. Dit 

spel wordt op een heel andere manier gespeeld dan de spellen waar ik tot nu toe 

in dit onderzoek aandacht aan heb besteed. De rol van speler en publiek wordt 

namelijk op een andere manier ingezet. Hierin zijn twee factoren belangrijk.  

Enerzijds vraagt het meerdere spelers om de avatar (de ‘flock’) te besturen. 

Deze vorm van samenwerking maakt andere gameplay mogelijk dan wanneer 

elke speler verantwoordelijk is voor zijn eigen avatar. Anderzijds komt deze 

innovatie door de interface en de de situatie waarvoor deze is ontworpen. De 

traditionele game interfaces, zoals muis, toesenbord of game-pad zijn vervangen 

door vijf platformen en de situatie waarin de game gespeeld wordt is niet een 

privé ruimte, maar een publieke. Het publiek dat om de spelers heen staat, is 

wezenlijk onderdeel van de spelsituatie. 

De consequenties van de nieuwe verantwoordelijkheden, die de speler op zich 

neemt, hebben betrekking op de mogelijkheden die een game moet bieden tot 

het stellen en najagen van eigen doelen die niet uit het systeem voortkomen. 

Daarnaast hebben zij betrekking op de interface en de omgeving waarin de 

game gespeeld wordt. 
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6. Conclusie  
 

Computergames zijn in de eerste plaats een digitaal medium, maar de positie 

van de speler is niet alleen vanuit het digitale domein te definiëren. De vijf 

basisprincipes van Manovich definiëren digitale media als een numeriek 

weergegeven systeem dat modulair is opgebouwd. Iedere module kan door het 

automatiseren van processen in real time worden gemanipuleerd, en elke 

module binnen het systeem kan in oneindig veel variaties voorkomen. De manier 

waarop systemen in het digitale domein worden opgebouwd heeft niet alleen 

betrekking op het digitale domein zelf, het heeft ook zijn weerslag op de manier 

waarom mensen systemen buiten het digitale domein interpreteren. Manovich 

noemt dit principe culturele transcodering. 

Traditionele game modellen waren vrijwel altijd doelgeoriënteerd zodat de speler 

een voorgeprogrammeerde serie gebeurtenissen doorliep en uiteindelijk een 

door het systeem kwantificeerbare uitkomst het resultaat bepaalde. Recente 

ontwikkelingen binnen de games laten echter een nieuw model zien waarbij het 

systeem niet langer dominant is in het bepalen van de gebeurtenissen en de 

uitkomst. De speler heeft hier zelf een bepalende rol in. 

Wanneer de speler in deze nieuwe rol een game speelt neemt hij ook een 

nieuwe positie in ten opzichte van de game die te beschrijven is op basis van de 

rollen van toeschouwer en acteur in theater en virtual theatre. 

 

Net als bij theater is er bij games ook sprake van een verdubbeling van de 

werkelijkheid. Er is een virtuele werkelijkheid waarin het verhaal zich afspeelt en 

de acteur samenvalt met zijn personage. Daarnaast is er een andere 

werkelijkheid waarin de acteur op het toneel losstaat van zijn personage, en het 

publiek als zodanig aanwezig is. Beide werkelijkheden zijn nodig om te kunnen 

spreken van theater. In een game bestaat die virtuele werkelijkheid digitaal en 

heeft de speler, in tegenstelling tot in het theater toegang tot deze wereld. De 

speler kan door de specifieke eigenschappen van digitale media als onderdeel 
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van deze virtuele werkelijkheid optreden. Dit hebben games gemeen met virtual 

theatre. De speler is in de virtuele wereld aanwezig in gedigitaliseerde vorm en 

draagt daar daadwerkelijk bij aan de performance. In de virtuele wereld zijn 

acteur en toeschouwer tegelijk aanwezig. Die gelijktijdigheid is één van de 

voorwaarden voor performance.  

 

De positie van de speler en toeschouwer in games en virtual theatre wordt in 

termen van theater uitgebreid door zijn handelende aanwezigheid in de virtuele 

wereld. Daar neemt de speler, naast de positie van toeschouwer, ook de positie 

van acteur in. De speler kan zelf kiezen welke positie hij op enig moment wil 

innemen. Daar wordt hij uiteraard wel in beïnvloed door andere acteurs of 

toeschouwers die hem in de performance kunnen betrekken wanneer hij een 

positie als toeschouwer inneemt. 

 

Het verschil tussen games en virtual theatre is de positie van het systeem. 

Giannachi gaat ervan uit dat de maker van het systeem verantwoordelijkheid 

neemt voor de positie van acteur. Maker en toeschouwer zijn in haar theorie ook 

fysiek in dezelfde ruimte aanwezig tijdens de performance. Bij games is de 

maker van het systeem niet meer aanwezig tijdens de performance. Het systeem 

wordt als gegeven beschouwd door de spelers en zij zijn binnen dat systeem zelf 

verantwoordelijk voor de perfomance. De interactie vindt bij virtual theatre nog 

veelal plaats tussen publiek en systeem. Bij games vindt de interactie plaats 

tussen de spelers onderling. 

 

Naast de dubbele positie van de speler in de virtuele ruimte, vindt er een 

vergelijkbare verdubbeling plaats in de fysieke ruimte. Ook daar bevindt de 

speler zich in de positie van toeschouwer zoals bij theater, in een reflecterende 

rol, maar tegelijk heeft hij een positie als acteur omdat hij altijd ook een 

representatie heeft in de virtuele wereld. Deze representatie, of avatar wordt 

bestuurd door de speler. 
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Verschil met de dubbele positie in de virtuele ruimte is dat de speler in de fysieke 

ruimte tijdens een performance deze twee posities altijd tegelijk inneemt. Omdat 

de performance eist dat hij als toeschouwer een esthetische instelling heeft kan 

hij deze niet loslaten. Doet hij dat wel dan houdt de performance op te bestaan 

en blijft er een game over. Daarnaast kan hij ook de positie van acteur niet 

loslaten omdat zijn avatar altijd bestuurd moet worden. Het kan zijn dat hij ervoor 

kiest zijn avatar in de positie van toeschouwer te laten functioneren, maar dan 

nog ‘speelt’ hij publiek. 

De positie van de speler tijdens een performance in een game is dus vierledig. In 

de virtuele wereld kan de speler schakelen tussen de toeschouwer en de acteur, 

in de fysieke ruimte neemt hij deze twee posities altijd tegelijk in. 

 

In dit onderzoek zien wij een aantal dingen helder geworden wat betreft de 

complexe positie van de speler. Ik heb die positie geanalyseerd vanuit het 

perspectief van de toeschouwer en de acteur in het theater, het perspektief dat ik 

tot op heden buiten beschouwing heb gelaten is dat van de auteur. Nu gebleken 

is dat de speler binnen een game de dominante positie op zich neemt wat betreft 

het verhaal en daarbij het systeem als gegeven beschouwt, ben ik van mening 

dat verder onderzoek naar de positie van de speler ten opzichte van de auteur 

verder inzicht zou kunnen opleveren. 

De vergelijking met theater en virtual theatre zou in dat onderzoek evenzeer van 

belang zijn, maar verder zou de ontwerper van het systeem dat de game 

representeert in dat onderzoek betrokken moeten worden. In theater en virtual 

theatre heeft de auteur een sturende rol bij de performance, in games heeft de 

auteur die rol tot op heden wel bij het opstellen van de regels van het systeem, 

maar tijdens de performance wordt ook die sturende rol overgenomen door de 

spelers. 

 

Een interessante case study die aan dit vervolgonderzoek vooraf zou kunnen 

gaan is de binnenkort verwachte game “Neverwinternights 2” (Atari, 2006). Hierin 

is een module verwerkt waarmee een speler de regels van het spel in real time 
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kan aanpassen. Niet alleen beschouwen de spelers hier het systeem als een 

gegeven, maar een van hen kan ook het systeem zelf aanpassen als onderdeel 

van het spel.  
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