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Play hard…
‘Give the people bread and circuses (or games)’ is an expression from the Roman 
poet Juvenal. Its underlying meaning refers to the practice of winning the people’s 
favour by meeting their needs, or ‘the mere satisfaction of the immediate, shallow 
requirements of a populace,’ according to Wikipedia.
Shallow? I think the need for bread (food) is of vital importance, and playing games 
is also known to serve an important purpose. Playing is learning. Young children in 
their earliest years learn the most by discovering the world through play, as rese-
arch has repeatedly shown.
Likewise, in education for ‘older children’, games are becoming more prevalent, and 
we refer to this as ‘serious gaming’. It appears to be more effective than a lecture or 
reading a book, provided it is applied in the right way, of course.
That’s why I’m advocating that playing games should be encouraged for adults as 
well, and this summer edition of EM is a good start.

So play, have lots of fun, and have a great summer: Play hard, learn hard!

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur/Editor-in-chief Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl

Play hard…
‘Geef de mensen brood en spelen’ is een uitdrukking van de Romeinse dichter 
Juvenalis, die slaat op ‘de praktijk om de gunst van het volk te winnen door op-
pervlakkige behoeften van het volk te lenigen, namelijk eten en vermaak’, aldus 
Wikipedia.
Oppervlakkig? De behoefte aan brood (lees: eten) lijkt me toch van levensbelang, 
en ook van het spel is bekend dat het een buitengewoon nuttig doel dient. Spelen is 
leren. Jonge kinderen leren de eerste jaren het meest door de wereld spelenderwijs 
te ontdekken, blijkt steeds weer uit onderzoek. Ook in het onderwijs voor ‘oudere 
kinderen’ komen steeds vaker spelletjes voor, dan noemen we het ‘serious gaming’. 
Het blijkt effectiever te zijn dan een hoorcollege en een boek lezen, mits juist toege-
past uiteraard. 
Ik pleit daarom voor het bevorderen van het spelen van spelletjes, ook voor grote 
mensen. Deze zomerse EM vormt een mooi begin.

Ik wens jullie allemaal veel spelplezier en een goede zomer: Play hard, learn hard!
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Wat moest hij plassen. Een 
uur lang was een plas-
pauze verboden – één 
van de regels van het 
drankspelletje waar hij 

deze vakantie aan meedeed. Dus toen het 
eindelijk mocht, rende Robin (25) naar het 
toilet, maar viel voorover omdat zijn teens-
lipper losschoot. Vlak achter hem zat een 
medespeler met minstens zo’n volle blaas. 
“Hij rende, maar keek continu naar bene-
den om te voorkomen dat-ie zou vallen. Hij 
zag me niet en liep letterlijk over me heen. 
Door alle drank voelde ik de pijn pas een 
dag later”, herinnert Robin zich.
Even daarvoor had de masterstudent Be-
drijfseconomie al een knaloranje plakkaat 
kots op het tentdoek gedrapeerd. “Kwam 
door de paprikachips”, zegt hij droog. 
“Maar, het volgende potje won ik. Voor 
zover je bij Kingsen* kan winnen tenmin-
ste.” Wat hij zich verder herinnert van die 
avond: “Een andere jongen stond op een 
gegeven moment tegen een container te 
praten en vocht er later mee. Dat was raar.”

Vaste prik
Kortom, drankspelletjes maken heel wat 
los. Het is in studentenkringen vaste 
prik op (huis)feesten: het spelen van een 
drankspel. Sterker: onderzoekers noemen 
het spelen van zulke spellen – naast lid-
maatschap van studentenverenigingen 

Typisch studenten: drankspelletjes spelen. Iedereen op 
zijn eigen manier, allen om strontlazarus te worden. 
Maar de spellen zijn ook nuttig – even resetten in plaats 
van mediteren.

Drankspellen 

Waar legendes worden 
gemaakt en gebroken

tekst / text ERIC OOSTEROM 
fotografie / photography AYSHA GASANOVA
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en sporten – één van de belangrijkste ka-
rakteristieken van het studentenleven. 
Drankspelletjes zijn gezellig, goedkoper 
dan een cafébezoek en zorgen voor een 
‘losse’ sfeer.
De spellen zijn er in tal van varianten, 
maar draaien steevast om hetzelfde prin-
cipe: zoveel mogelijk drinken in een zo 
kort mogelijke tijd, vaak door het nutti-
gen van shotjes sterke drank. Bezorgde 
onderzoekers zien een verband tussen 
drankspellen en ‘een toename van alco-
holgerelateerde problemen bij studenten’. 
Maar daar denken de meeste studenten 
liever niet aan, als de dobbelsteen rolt en 
het bier rijkelijk vloeit. ↘
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Drinking games

Legendary tales of glory 
- and crushing defeat

O
h man, he really had to 
pee. For a full hour, no 
one was allowed to go 
to the bathroom: one of 
the rules of the drink-

ing game that he took part in during 
holidays. When the clock had finally 
turned full circle, Robin (25) made a 
sprint to the toilet but fell flat on his 
face due to his flip-flop shooting off. 
A fellow contestant – with a bladder 
at least as full as his – was right be-
hind him. “He was running, but he kept 
looking down to avoid slipping and 
falling. He didn’t see me and literally 
trampled over me. Due to all the booze 
in my system, it only started hurting 
the next day”, recalls Robin.
Moments before, the Business Eco-
nomics master student had redecorat-
ed the tarpaulin with a coat of vibrant 
orange puke. “That was the paprika 
crisps”, he says with a wry face. “How-
ever, I did win the next bout. In so far 
as you can win Circle of Death*, that 
is.” The other thing he remembers from 
that evening: “At a certain point, one of 
the other fellows was standing around 
talking to a container, and later on, he 
started fighting it. That was weird.”

Staple
In short, drinking games can bring out 
an interesting side in people. Among 
students, they are virtually a staple of 
house parties and other get-togeth-
ers. In fact, according to researchers, 
playing games like this – in addition to 

membership of a student association 
and sports – is one of the key char-
acteristics of student life. Drinking 
games are entertaining, cheaper than 
hanging out in a bar and create a nice, 
‘informal’ atmosphere.
While there are countless variants, 
the underlying principle is always the 
same: to drink as much as you can in 
the shortest time possible – often by 
downing shots of hard liquor. Con-
cerned researchers actually see a 
connection between drinking games 
and ‘an increase in alcohol-related 
problems among students’. Most stu-
dents prefer not to think about this 
aspect, however, once the dice starts 
rolling and the beer starts flowing.

Legendary evenings
Drinking games can lead to ‘legend-
ary’ evenings like the one mentioned 
by Robin. At birthday parties, he reg-
ularly looks back on the memorable 
evening when he was literally run over 
by his friend. He can laugh about it, 
and it’s an innocent anecdote. But the 
games can occasionally take a more 
bizarre turn. Consider the London 
students, for instance, who caused 
quite a fuss when the public heard 
about their ‘Nazi drinking game’, which 
included performing actions like ‘sa-
lute the Führer’ and ‘Invade Poland’.
And there are also the well-known 
stories of students who pay for a bout 
of extreme drinking with their lives. 
For example, one Brazilian student 

A classic student pastime: drinking games. Everyone 
plays their own version, but the objective’s always the 
same: to get pissed out of your skull. But the games 
turn out to serve a purpose too: an opportunity to 
reset rather than meditate

↘



Legendarische avonden
Drankspellen kunnen ‘legendarische’ 
avonden opleveren, zoals Robin die be-
schrijft. Op verjaardagen memoreert hij 
nog geregeld aan de nacht dat hij letter-
lijk door zijn vriend onder de voet gelopen 
werd. Hij kan erom lachen, de anekdote 
is onschuldig. Maar de spelletjes nemen 
ook wel eens bizarre vormen aan. Neem 
de studenten uit Londen die voor ophef 
zorgden vanwege hun nazi-drankspel, dat 
opdrachten bevatte als ‘Breng de Hitler-
groet’ en ‘Val Polen binnen’.
Bekend zijn ook de verhalen van studen-
ten die na het spelen van extreme drank-
spellen komen te overlijden. Zo was er 
eens een Braziliaanse student die het le-
ven liet na het drinken van 25 shotjes bin-
nen één minuut. Een Nederlander over-
leed tijdens zijn uitwisseling in Zuid-Afri-
ka nadat vrienden hem per trechter drank 
hadden toegediend.
Er bestaan honderden drankspellen. Vaak 
gaat het om klassieke spellen als ganzen-
bord waar de regels van zijn aangepast. 
Een slechte zet wordt dan bestraft met 
het verplicht drinken van alcohol. Bekend 
voorbeeld is ook Stef Stuntpiloot*, een 

kinderspel – je koopt het bij Bart Smit – 
dat tegenwoordig meer drankspel dan 
speelgoed is. Inmiddels zijn er speciale 
websites aan het ‘drankspel’ geweid.
Ook populair: drinken tijdens het televi-
siekijken. Er zijn studenten die een snor 
op de televisie plakken en shotjes ach-
terover tikken als het stukje haar perfect 
past op de bovenlip van een persoon die 
in beeld is. En minder smaakvolle varian-
ten: Zap de Neger – drinken als er een ge-
kleurd persoon in beeld komt – en – voor 
de Game of Thrones-fans – klokken wan-
neer een personage sterft. 

Makkelijk loskomen
Patrick (20) houdt wel van een drankspel-
letje op zijn tijd. Hij speelt de spellen om 
verschillende redenen. “Het is leuk vóór 
het stappen. Je wordt snel dronken en 
hoeft vervolgens in een club niet meer 
zoveel geld uit te geven.” Spellen waar 
opdrachten aan verbonden zijn, vindt-ie 
nuttig om anderen beter te leren kennen. 
“Er is bijvoorbeeld een spel waarin je ver-
telt wat je nog nooit hebt gedaan. Leuk 
met collega’s.” Eén huisfeest herinnert hij 
zich nog levendig. “Ken je de film 
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Zo was er eens 
een Braziliaanse 
student die het 
leven liet na het 
drinken van 25 
shotjes binnen 
één minuut.↘



died after downing 25 shots in one min-
ute. And a Dutch student died during an 
exchange to South Africa, after friends 
used a funnel to ply him with drink.
There are hundreds of drinking games. 
In many cases, they are simply a twist on 
classics like the Game of the Goose, with 
the rules adapted. In these versions, the 
player who makes a bad move is required 
to drink alcohol in some form. Another 
well-known example is Stef Stuntpi-
loot*, which was originally intended for 
younger children – you can buy it at the 
toy shop. Nowadays, it’s better known as 
a drinking game than something for the 
kiddies. By now, there are even special 
websites devoted to the ‘drinking game’.
Another popular version: drinking while 
watching television. Some students 
paste a fake moustache on the screen 
and drink a shot glass every time it fits 
perfectly over the upper lip of someone 
on screen. And there are less tasteful 
variants: Zap de Neger – take a shot 
every time a person of colour shows 
up on the telly – and – for the Game of 
Thrones fans – quaff one whenever a 
character dies.

Loosen up
Patrick (20) also enjoys the odd drink-
ing game. He takes part for a number 
of different reasons. “It’s a fun thing 
to do before going out. You get drunk 
in no time, meaning that you don’t have 
to spend as much money after arriving 
at the club.” And he finds games that in-
volve assignments useful for getting to 
know each other better. “For example, 
there’s this one game where you name 
something you haven’t done before. It’s 
a great fun when you’re playing with 
colleagues.”
He vividly remembers one particular 
house party. “You know the film Project 
X, in which a party spins completely out 
of control? This was similar. It was bi-
zarre. The only thing missing were the 
flamethrowers.”
Loads of fun, in other words, these 
games – but they are definitely also 
suited for shyer students, according to 
Patrick. “It isn’t much of an issue for 
me personally, but you’ve got people 
who have difficulty mingling in a group. 
Drinking games make it easier for them 
to loosen up and join in the fun.”
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Project X, waarbij een feest compleet uit 
de hand loopt? Zo was het. Bizar. Alleen 
de vlammenwerpers ontbraken.’’ 
Gezellig dus, zo’n spel, maar zeker ook 
geschikt voor de meer verlegen student, 
meent Patrick. “Persoonlijk heb ik er 
geen last van, maar je hebt mensen die 
zich niet zo snel in een groep mengen. 
Voor hen wordt het met een drankspelle-
tje makkelijker om los te komen en bij de 
groep te horen.”
Dat is ook de filosofie van Rotterdam-
mer Bulent Yildiz (40). Hij richtte Rebelz 
Games op, een bedrijf dat wat meer ‘dy-
namische’ drank- en partyspellen op de 
markt brengt. Neem MadPong, een vari-
ant op Beerpong*. Yildiz: “Daar hebben we 
opdrachten aan toegevoegd, zoals ‘raak 
de dikste persoon aan’. Of ‘ga eens twer-
ken’. Het zorgt voor legendarische avon-
den”, al zegt hij het zelf.
Yildiz, die merkt dat Nederland verameri-
kaniseert door de groeiende populariteit 
van de typisch Amerikaanse grote, rode 
drankbekers – Red Cups – en Beerpong, 
hield in zijn studententijd van ‘gek doen’. 
“Dat heb ik doorontwikkeld.”
Al zijn spellen bevatten één cruciaal ele-
ment, namelijk de mogelijkheid voor spe-
lers om elkaar te ‘naaien’. “Dat is het ge-
heim van een goed drankspel. Ideaal om 
de stress van een hele week even te ver-
geten. Resetten in plaats van mediteren. 
Vergelijk het met monopoly: daar probeer 
je elkaar zoveel mogelijk te laten betalen. 
Bij drankspellen probeer je elkaar zoveel 
mogelijk te laten drinken.’’
Zulke spellen leveren volgens Yildiz fan-
tastische avonden én verhalen op. Eén 
anekdote vertelt hij graag. “Een vriend 
moest eens in zijn ondergoed naar de 
buurman stappen om condooms te vra-
gen. Die keek wel even raar op. En wij 
maar lachen.”

Geile geluiden
Regels en standaarden verschillen per 
vriendengroep. Oscar Yang (22), betrok-
ken bij ESN Rotterdam, wijst ook op inter-
nationale verschillen. Hij gebruikt drank-
spellen om de tientallen internationals 
snel aan elkaar voor te stellen. “Onder het 
genot van een drankje wordt alles wat los-
ser. Het is makkelijker om de waarheid te 

vertellen.” Al ging het één keer flink mis. 
“Ik had de opdracht gekregen om geile ge-
luiden te maken tegenover een mannelij-
ke medespeler, toen er net twee internati-
onals kwamen aanlopen; die keerden van 
schrik direct om.”
Met de spellen vindt Yang vooral aanslui-
ting bij Europese studenten. “Je merkt 
goed dat Aziaten minder gewend zijn. Ze 
zijn best verlegen en komen niet zo snel 
los. Het is een beetje awkward met ze. 
Ondertussen doen Amerikanen er juist 
een schepje bovenop. Als ze een opdracht 
hebben om iemand een kusje te geven, 
gaan ze er vol met de tong in.’’
Het tegenovergestelde maakte master-
student Robin op dezelfde camping mee 
waar hij onder de voet werd gelopen door 
zijn vriend. Hij dacht een meisje ‘gere-
geld’ te hebben, maar kwam van een kou-
de kermis thuis. “Een meisje liep langs en 
zei: willen jullie leren vingeren? Dat bleek 
dus om een drankspel te gaan, waarbij je 
allemaal je vinger op de rand van een glas 
legt en je moet raden hoe snel iemand 
hem terugtrekt. Leuk om te weten, maar 
jammer dat ze op een spelletje doelde.” ↙

Ad fundum!

→ Beerpong
Bij Beerpong zet je verschillende glazen met 
drank lijnrecht tegenover elkaar op de uit-
einden van een tafel. Twee teams proberen 
een pingpongbal in de drank van de tegen-
standers te gooien. Raak? Dan moet de 
overkant drinken.

→ Kingsen
Kingsen speel je met kaarten. Spelers trek-
ken om beurten een kaart van de stapel. De 
cijfers op de kaarten corresponderen met 
vooraf bedachte regels. Bekend is bijvoor-
beeld de regel dat bij een getrokken 5 alle 
spelers direct hun duim op tafel moeten 
leggen. De speler die dat als laatste doet, 
moet drinken.

→ Stef Stuntpiloot
Een bordspel met een ronddraaiend plastic 
vliegtuigje – Stef – in het midden. Dat vlieg-
tuigje daalt continu en spelers moeten met 
een ‘wip’ het vliegtuigje omhoog duwen om 
te voorkomen dat de muntjes in hun wip er-
af worden gevlogen. De speler die als eerste 
door zijn munten heen is, moet drinken. 

‘Je merkt goed 
dat Aziaten 
minder gewend 
zijn. Ze zijn best 
verlegen en 
komen niet zo 
snel los. Het is 
een beetje 
awkward met ze’
↘ Oscar Yang



This is also the philosophy held by Rot-
terdam native Bulent Yildiz (40). He is the 
founder of Rebelz Games, a company that 
markets slightly more ‘dynamic’ drinking 
and party games. Take Madpong, a vari-
ation on Beer Pong*. Yildiz: “We’ve added 
new assignments to the game, like ‘touch 
the fattest person in the room’ or ‘do some 
twerking’. It leads to truly legendary eve-
nings” – if you don’t mind him saying so.
Yildiz, who sees the Netherlands becom-
ing more and more Americanised with 
the growing popularity of those typical 
oversized drink cups – known as Red 
Cups – and Beer Pong, also enjoyed ‘let-
ting loose’ as a student. “I’ve simply taken 
it to the next level.”
All his games share the same, crucial el-
ement: namely the option for players to 
‘screw’ each other. “That’s the secret of 
a good drinking game. It’s ideal for leav-
ing a whole week’s worth of stress behind 
you for a moment. To reset rather than 
meditate. You could compare it to Mo-
nopoly: in that game, you try to get the 
other players to pay as much as possible. 
In drinking games, you try to get each 
other to drink as much as possible.’’
According to Yildiz, games like this lead 
to fantastic evenings and amazing sto-
ries. There’s one anecdote in particu-
lar that he wants to share with us: “A 
friend of mine once had to go over to 
the neighbour’s in his underwear and 
ask for condoms. You should have seen 
the look on his neighbour’s face. We 
couldn’t stop laughing.”

Horny sounds
Rules and standards differ from group 

to group. Oscar Yang (22), who is in-
volved in ESN Rotterdam, points out 
that there are also differences de-
pending on where you hail from. He 
uses drinking games to help the dozens 
of internationals in Rotterdam to get 
to know one another quicker. “People 
loosen up a bit when they’ve had a few 
drinks. It becomes easier to let your 
guard down.” Although things really 
cocked up on one occasion. “My dare 
involved making horny sounds opposite 
a male fellow player. Two internationals 
who were walking over heard me. They 
were so shocked that they immediately 
made an about-turn.”
Yang finds that he is mainly able to con-
nect with European students through 
games like these. “You can see that 
Asians are less used to this sort of 
thing. They’re quite shy and it takes 
them a while to let their hair down. It’s 
a bit awkward playing with them. Amer-
icans, on the other hand, often go all 
out. If the dare involves giving some-
one a kiss, they give them a massive  
Frenchie.”
Master student Robin had a more or less 
opposite experience at the same camp-
site where he was stampeded by his 
friend. After thinking he had ‘scored’, he 
was sorely disappointed. “A girl walked 
by and asked us ‘Do you guys want to 
learn how to finger? Well, it turned 
out to be a drinking game in which the 
players all lay a finger on the edge of a 
glass and you need to guess how quick-
ly someone pulls it back. Which is nice 
to know – but it’s a pity she was talking 
about a game.”↙
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Bottoms up!

→ Beer Pong
In Beer Pong, you lay out different glasses 
of drink directly opposite each other at bo-
th ends of a table. The two teams try to 
throw a ping pong ball in the opposing 
team’s drink. Did you score a hit? Then it’s 
bottoms up for the other team.

→ Circle of Death
Circle of Death, or Kings, is played with a 
deck of cards. The players alternately take 
a card from the stack. The numbers on the 
cards correspond with previously-esta-
blished rules. For example, a well-known 
rule is that when someone draws a five, the 
players all should put their thumb on the 
table as quickly as they can. The last player 
to do so has to down a drink.

→ Stef Stuntpiloot
This is a board game with plastic airplane – 
piloted by Stef – that spins around the 
centre. The plane follows a downward spi-
ral, and the players need to jolt it upwards 
again with a kind of see-saw to make sure it 
doesn’t knock off the chips in their see-
saw. The first player to lose all his chips 
has to take a drink. 



SERIE: WETENSCHAPPER & GAMES/SCIENTIST & GAMES 

Pieter van den Heede (25)
Van den Heede maakt deel uit van 

een onderzoeksgroep die de relatie 

tussen oorlog en populaire cultuur 

bestudeert. Sinds een jaar doet de 

Belg promotieonderzoek aan de 

Erasmus Universiteit. Zijn onder-

zoek is tweeledig: enerzijds bekijkt 

hij hoe de Tweede Wereldoorlog 

en contemporaine conflicten sinds 

1989 conflicten in games worden 

voorgesteld; anderzijds wil hij we-

ten hoe spelers met de games inter-

acteren en wat ze eigenlijk van de 

games vinden. 

WO II vormt het decor in talloze 

spellen, weet Van den Heede. Van 

grote commerciële games (zoals 

Wolfenstein en Call of Duty) tot 

Free 2 Play-games (grootschalig 

online te spelen, zoals Heroes and 

Generals). Het is een miljoenenin-

dustrie met wereldwijd even zoveel 

spelers. 

Wat hem tot nu toe vooral opvalt, 

is dat als het gaat om spellen die 

gebaseerd zijn op een recent con-

flict de plaats van handeling vaak 

een fictief land of gebied is in het 

Oostblok of het Midden-Oosten. Is 

WO II het decor dan ligt de focus 

overdreven op concrete gevech-

ten; het is bijna de enige dimensie. 

Sociaaleconomische aspecten (en 

aandacht voor vormen van massa-

geweld zoals de Holocaust) worden 

doorgaans buiten beschouwing ge-

laten, en de speler is in verhalende 

games bijna altijd een geallieerde 

soldaat. Bij multiplayer-games 

hebben spelers overigens wél vrij 

vaak de optie om als Duitse soldaat 

of anderszins vijandelijke soldaat 

te spelen; vooral bij verhalende 

spellen is dat eerder de uitzonde-

ring. In het tweede deel van zijn 

promotieonderzoek zal Van den 

Heede spelers bevragen over hun 

opvatting over de oorlog, menin-

gen over conflicten en hun bredere 

consumptiepatroon.

Overigens mag Van den Heede in 

zijn vrije tijd ook graag gamen, al is 

hij naar eigen zeggen niet zo ‘hard-

core’. Zijn favoriete spellen van 

dit moment zijn Metal Gear Solid 

(waarin de speler een geheim agent 

is die vijandelijke bases binnen-

dringt) en Watch Dogs  (waarin de 

speler een hacker uit Chicago is).

Pieter van den Heede (25)

Pieter van den Heede is a member 

of a research group studying the re-

lationship between war and popular 

culture. Van den Heede comes from 

Belgium and has been working at 

Erasmus University for a year now. 

There are two reasons behind his 

research: first of all, he’s examining 

how WWII and present-day conflicts 

since 1989 have influenced conflicts 

in computer games. And secondly, he 

wants to find out how people interact 

with the games they play and what 

they actually think of all those games. 

Pieter van den Heede says that WWII 

forms the backdrop to a large num-

ber of computer games, from big 

commercial games like Wolfenstein 

and Call of Duty to ‘Free 2 Play’ 

games like Heroes and Generals that 

can be played online to a huge extent. 

Millions of euros are involved in this 

industry, and there are just as many 

gamers all over the world. 

What has struck him the most up to 

now is that if games are based on a 

recent conflict, the action is often 

set in a fictitious country or region 

in the East Bloc or the Middle East. 

But if the games are based on WWII, 

there’s an excessive focus on specific 

battles, which is practically the only 

dimension in the game. Socio-econo-

mic factors and mass violence such 

as the Holocaust are usually left out, 

and people playing narrative games 

are almost always Allied soldiers. 

However, those playing multiplayer 

games can quite often choose to 

be a German soldier or other ‘ene-

my’ soldier, while this is generally the 

exception in narrative games. During 

the second stage of his doctorate, 

Pieter will be asking gamers for their 

views on the war and on conflicts in 

general, as well as on their general 

consumption patterns.

Van den Heede also enjoys playing 

computer games in his spare time, 

although he himself says he isn’t re-

ally ‘hardcore’. His favourite games 

right now are Metal Gear Solid (where 

the player is a secret agent who infil-

trates enemy bases) and Watch Dogs 

(where the player is a hacker from 

Chicago).

tekst/text GERT VAN DER ENDE 
Fotografie / Photography  AYSHA GASANOVA
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Spamfilter
Wie zich wel eens op drukke dagen in de Koopgoot of op het 
Binnenwegplein begeeft, heeft er waarschijnlijk – net als ik – een 
behoorlijke hekel aan gekregen: folderaars. Ik zou dan ook willen 
dat er soort analoog spamfilter bestaat, dat argeloos winkelend 
publiek beschermt tegen straatcolportage. Fijn dus dat de EUR 
de Socialistische Partij op de vingers tikte toen bleek dat de partij 
had geflyerd om aandacht te vragen voor een debat. Als er één 
plek is die vrij moet zijn van dit soort wervende activiteiten, dan is 
het wel de universiteitscampus, zou je zeggen.
De persvoorlichter van de EUR stelde dat politieke partijen niet 
mogen flyeren op de campus en deed daarbij onder andere een 
beroep op de ‘neutraliteit’ van de universiteit. In deze reactie 
klinkt een behoorlijk smalle opvatting van politiek door, namelijk 
dat politiek alleen wordt bedreven door daartoe opgerichte par-
tijen, zoals de SP en hun leden. Zo’n zienswijze laat andere manie-
ren van politiek bedrijven gemakshalve buiten beschouwing. De 
SP reageerde dan ook verbolgen en wees op de gratis reclame 
en flyergelegenheid die bedrijven als Starbucks en Shell op onze 
campus krijgen.
Er zijn tal van andere partijen waar de EUR een podium aan ver-
strekt of zelfs openlijk mee samenwerkt, die acties hebben en 
uitspraken doen die met de beste wil van de wereld niet politiek 
neutraal te noemen zijn. Zo maakte de EUR in 2014 nog gebruik 
van de diensten van beveiligingsbedrijf G4S, dat betrokken is bij 
schendingen van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Re-
den voor een aantal medewerkers om niet deel te nemen aan de 
cursus bedrijfshulpverlening die het bedrijf organiseerde.
Nog een voorbeeld: een door mijn onderzoeksschool uitgenodig-
de keynote speaker die zijn waardering uitspreekt voor economi-
sche ongelijkheid, omdat het een belangrijke maatschappelijke 
functie heeft en jongeren aanspoort iets te maken van hun le-
ven. En eind vorige maand nodigde mijn faculteit voor een alum-
ni-evenement Michael Porter uit, een Harvardprofessor die begin 
deze eeuw door het Libië van Kadaffi in de arm werd genomen, 
onder andere om het regime van wat broodnodige positieve pers 
te voorzien. Ook vertegenwoordigd op het evenement was een 
andere klant van Porter, het Zwitserse Nestlé, een bedrijf waarvan 
de CEO zich enkele jaren geleden liet ontvallen dat hij de notie dat 
drinkwater een publiek goed is ‘extreem’ vindt.
Uit mijn toon kunt u opmaken dat ik bepaald niet sympathiseer 
met deze partijen, maar dat is niet het punt dat ik probeer te ma-
ken. Het gaat mij erom dat de EUR de campus een politiek “neu-
trale” plek wil laten zijn, maar zich daarbij slechts richt op één - vrij 
beperkte - vorm van politieke beïnvloeding; aan minder openlijke, 
maar zo mogelijk zwaardere aantastingen van die neutraliteit doet 
de universiteit niets. Het is een beetje als een spamfilter dat Vi-
agrareclame de wacht aanzegt, maar ruim baan geeft aan goed 
gecamoufleerde phishingmail.

Spam filter
Anyone who visits the Koopgoot or Binnenwegplein on busy days 
probably loathes them as much as I do: flyerers. I wish a kind of 
analogous spam filter existed to protect the unsuspecting shop-
ping public from street canvassing. So it was no bad thing when 
the EUR rebuked the Socialist Party when it appeared that the 
party had been flyering to draw attention to a debate. If there’s 
one place that should be free from these kinds of recruiting acti-
vities, then that’s the University campus, you would think.
The EUR’s press officer maintained that political parties are not 
permitted to flyer on the campus, appealing among other things 
to the ‘neutrality’ of the University. This response reveals a rather 
narrow view of politics, namely that politics is only practised by 
political parties, such as the SP and its members. Such a perspec-
tive conveniently disregards other ways of practising politics. The 
SP’s reaction was therefore angry and referred to the free adver-
tising and flyer activity offered to companies like Starbucks and 
Shell on our campus.
There are numerous other parties the EUR offers podiums to or 
even openly cooperates with, and whose actions and statements, 
even with the best intentions, could never be described as politi-
cally neutral. In 2014, the EUR still used the services of security 
company G4S, which was involved in violations of international 
humanitarian law. That was reason for a number of staff not to 
participate in the company emergency response course organised 
by G4S.
Another example: the keynote speaker invited by my research 
school who expressed his admiration for economic inequality 
because it serves an important social function and encourages 
young people to make something of their lives. And at the end of 
last month, my faculty invited to an alumni event Michael Porter, 
a Harvard professor who was welcomed by Gaddafi’s Libya at the 
beginning of this century because, among other things, the regime 
badly needed some positive press. Also represented at the event 
was another of Porter’s clients, the Swiss company Nestlé, who-
se CEO let slip several years ago that he considered ‘extreme’ the 
idea that drinking water was a public good.
You can probably tell from my tone that I’m not exactly a sym-
pathiser of these parties, but that is not the point I am trying to 
make. The point is that the EUR wants its campus to be a politically 
‘neutral’ zone, but in doing so, it restricts itself to just one - fair-
ly limited -  form of political expression; the University isn’t con-
cerned with less public, but possibly even worse violations of that 
neutrality. It’s a little bit like a spam filter that moves Viagra ad-
vertising to the junk folder, but clears the way for well camoufla-
ged phishing emails.

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam School 
of Management.

tekst / text GIORGIO TOUBURG
fotografie / photography LEVIEN WILLEMSE
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De deuren vliegen open terwijl 
een jongetje met een lijk-
bleek gezicht op een zieken-
huisbed wordt binnengerold. 
Je krijgt meteen een knoop 

in je maag. Zijn bovenlijf is felrood en op 
sommige plekken laat het vel los. Lang 
nadenken is geen mogelijkheid. Je bent 
geneeskundestudent, maar nu ben je als 
enige verantwoordelijk voor dit patiëntje 
op de spoedeisende hulp.
Terwijl de adrenaline door je lijf giert, ga 
je het rijtje maatregelen af dat tijdens col-
leges zo vaak is besproken. Je start met 
de check, kiest de medicijnen en zet on-
derzoeken uit. Je maakt de keuze, drukt 
op wat knoppen en ineens verschijnt er 
een melding op je beeldscherm: je patiënt 
maakt het goed. Tevreden leun je achter-
over en sluit de pagina, de simulatie is 
goed gegaan. 

AbcdeSIM
Hoe je moet reageren in levensbedreigen-
de situaties leer je niet uit boeken, dat 
zul je gewoon moeten doen en ervaren. 
Maar dat is nogal moeilijk als het gaat 
om mensenlevens en noodsituaties. Met 
de financiële steun van het Erasmus MC 
en de huisartsenopleiding SBOH konden 
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit (in-
ternist Acute geneeskunde) en onderne-
mer Ronald Nanninga het simulatiespel 
abcdeSIM ontwikkelen. Het spel is op de 
computer te spelen en traint medewer-
kers op de spoedeisende hulp in de ab-
cde-methode: een methode waarbij 

Tekst / Text JOLENE MEIJERINK 
Beeld / Images LEVIEN WILLEMSE/UNIT20 
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De ambities van de Erasmus Universiteit zijn groot op het gebied 
van online onderwijs. De universiteit heeft daarom het program-
ma Digitaal = Normaal opgezet. Binnen dat programma werkt de 
EUR aan digitale diensten en online onderwijs. Een van de deel-
programma’s is Serious Gaming. Je hoort het goed: spelletjes 
spelen onder het mom van studeren.

Serious Gaming 

Dokter Bibber voor 
gevorderden

↘
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T
he doors fly open as an ash-
en-faced little boy on a gur-
ney is wheeled in. You immedi-
ately feel a knot in your stom-
ach. His upper body is bright 

red and in some places the skin is peel-
ing off. There’s barely time to think about 
what you need to do. You’re a medical 
student and right now you’re the only 
one responsible for this patient in the 
accident and emergency department.
While the adrenaline races through 
your body, you go through the checklist 
that’s been discussed so many times 
during lectures. You start with the 
checklist, choose the medications and 
order tests. You make your choice, push 
some buttons and suddenly there’s a 
notification on your screen: Your pa-
tient is recovering. Satisfied, you lean 
back and close the page; the simulation 
went well.

AbcdeSIM
How you react in life and death situ-
ations can’t be learned from a book, 
you’ll simply have to experience it and 
do it. However, that is rather difficult if 
it involves people in specific situations. 
With financial support from Erasmus 
MC and the SBOH general practition-
er programme, Stephanie Klein Nagel-
voort-Schuit (Acute Medicine intern-
ist) and entrepreneur Ronald Nanninga 
were able to develop the abcdeSIM sim-
ulation game. The game can be played 
on a computer and trains staff in the 

emergency and accident department in 
the abcde approach: This is a structural 
approach used by medical staff to as-
sess and treat a patient.
AbcdeSIM is an example of a serious 
game, a game where the primary goal 
is to teach the user something. Look at 
it as the operation game for advanced 
players. There are endless possibilities 
within this genre. The simulation game 
abcdeSIM is just one example, but 
there’s also the game Darfur is dying, in 
which the player learns more about the 
situation of refugees from Darfur.

Digital EUR
Erasmus University has committed sig-
nificant resources to the digital envi-
ronment over the past few years. The 
purpose of this investment is to make 
digital normal to the same degree that 
nominal is now. This also includes, for 
example, Massive Open Online Courses 
(MOOCs), and of course, serious games.
Preliminary research findings obtained 
from studying abcdeSIM show that a 
well-designed game can help in attain-
ing better study results in a shorter pe-
riod of time. In that research, two study 
methods were compared to each other. 
In the first study method, medical in-
terns were asked to read a book on the 
abcde approach, then attend a lecture, 
and finally practice a number of med-
ical scenarios on the simulation man-
nequin. In the second method, the book 
and the lecture were replaced by the ↘
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Serious Gaming 

The operation game 
for advanced players 
Erasmus University has lofty ambitions in the area of online 
education. Therefor the university set up the programme 
Digital = Normal. Within this programme the EUR develops 
digital services and online education. One of the sub 
programs is serious gaming. You heard it right: playing 
games as a way of studying.
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hulpverleners op gestructureerde wijze de 
patiënt beoordelen en behandelen. 
AbcdeSIM is een voorbeeld van een se-
rious game, een spel waarbij het primaire 
doel is om de gebruiker iets te leren. Een 
beetje alsof je Dokter Bibber op hoog ni-
veau speelt. De mogelijkheden binnen 
dit genre zijn eindeloos. Zo is er ook het 
simulatiespel Darfur is dying, waarbij de 
speler meer leert over de vluchtelingensi-
tuatie in Darfur.

Digitale EUR
De Erasmus Universiteit zet de afgelopen 
jaren flink in op de digitale leeromgeving. 
Digitaal leren moet namelijk net zo nor-
maal worden als nominaal dat nu is. Daar 
horen onder andere Massive Open Online 
Courses (MOOC’s) bij en dus serious games.
Een goede game kan zorgen voor een 
sneller en beter studieresultaat, zo blijkt 
uit de eerste onderzoeksresultaten van 
abcdeSIM. Daarin werden twee studie-
methodes met elkaar vergeleken. Bij de 
eerste studiemethode werden artsen in 
opleiding gevraagd een boek te lezen over 
de abcde-methode, daaropvolgend een 
hoorcollege te volgen en tot slot enkele 
scenario’s te oefenen op de simulatiepop. 
Bij methode twee werden het boek en het 
hoorcollege vervangen door de serious 
game abcdeSIM. Uit de vergelijking bleek 
dat met de tweede studiemethode de art-
sen in opleiding sneller de stof onder de 
knie hadden. Hierdoor konden ze sneller 
handelen tijdens het oefenen met de si-
mulatiepop en dat zorgde er weer voor 
dat ze in korte tijd meer scenario’s konden 
doornemen. 
Voor de opleiding scheelt het wegvallen 
van het hoorcollege tijd en geld, vertelt 
Ronald Nanninga. Hij is CEO van Virtu-
almedschool, het bedrijf dat abcdeSIM 
ontwikkelde. Een win-winsituatie dus. 
Het spel is niet alleen bestemd voor art-
sen in opleiding; momenteel zijn er zes-
duizend gebruikers, volgens Nanninga. 
“Studenten, artsen, verpleegkundigen 
hebben allemaal baat bij de game.” 

Campusbreed gamen
Dat er ondanks de goede resultaten bij de 
geneeskundefaculteit nog geen serious 
game is voor iedere opleiding in ontwikke-
ling, heeft meerdere redenen volgens Mij-
ke Slot. Zij is wetenschapper bij de afdeling 
Media & Communicatie bij de Erasmus 
School of History, Culture and Communi-

cation. Haar onderzoek gaat onder andere 
over nieuwe media en serious games. 
Serious games zijn geen quick fix, stelt 
Slot. “Het lijkt heel makkelijk: gewoon 
even een spel bedenken en dan kunnen 
studenten zo alles leren. Maar zo werkt 
het niet. Het spel moet aansluiten op de 
studiestof en de andere studievormen die 
de EUR aanbiedt. Daarnaast moet je goed 
nadenken over de levelstructuur en hoe 
je bijvoorbeeld studenten die niet com-
petitief van aard zijn stimuleert het spel 
te spelen. De kosten van de ontwikkeling 
kunnen flink oplopen, de vraag is of zo’n 
spel voor iedere opleiding nodig is.”
Slot voorziet dat online hulpmiddelen 
zoals serious games of MOOC’s meer in-
gezet worden als toevoeging van de op-
leiding. “Met nadruk op toevoeging. Het 
kan niet de persoonlijke interactie tussen 
docent en studenten vervangen.” 
AbcdeSIM is een hoopgevend voorbeeld 
van de toegevoegde waarde van serious 
gaming, vindt Slot. “Er is nog weinig on-
derzoek gedaan naar de impact van se-
rious games. Dat is ook in de praktijk 
moeilijk te toetsen, want naast de game 
is er ook nog een hoorcollege, tutorial of 
research class waarin de student ook stof 
tot zich neemt. Hoe destilleer je daar nou 
de resultaten uit die puur en alleen van 
de game komen? Dat ging bij het spel van 
het Erasmus MC wel, omdat je daar de ↘
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‘Het lijkt heel 
makkelijk: gewoon 
even een spel 
bedenken en dan 
kunnen studenten 
zo alles leren. 
Maar zo werkt het 
niet’
↘ Mijke Slot



Campus-wide gaming
According to Mijke Slot, there are a 
number of reasons why serious games 
have not yet been developed for every 
programme, in spite of the good results 
demonstrated at the medical faculty. 
Slot is a researcher in the Media and 
Communication department at Eras-
mus School of History, Culture and 
Communication. Her field of research 
includes new media and serious games.
Serious games are not a quick fix, says 
Slot. It looks quite easy: simply come 
up with a game and then students can 
use the game to learn everything. But 
that’s not how it works. There has to be 
a connection between the curriculum 
and the other modes of study offered 
by EUR. The level structure also has to 
be properly considered and, for exam-
ple, you have to think about how you’ll 
motivate students who aren’t compet-
itive by nature to play the game. Devel-
opment costs can mount considera-
bly, and the question is whether that is 
needed for every programme.
Slot predicts that online resources 
such as serious games or MOOCs will 
be used more and more as a supple-
ment to a programme. “With the em-
phasis on supplement. It can’t replace 
the face-to-face interaction between 
student and professor.”
AbcdeSIM is a promising example of the 
added value of serious gaming, believes 
Slot. “There hasn’t been much research 
done on the impact of serious games. 
That is also difficult to assess in prac-
tice because in addition to the game 
there’s the lecture, tutorial or research 
class where the student also learns 
the subject matter. How do you distil 
the results that are based solely on the 
game? That was possible with the Eras-
mus MC game because there you had 
two separate cases – studying using a 
textbook or studying using the game – 
that could be compared. We need more 
studies like this. I think that would then 
convince other programmes.

Legal battle app
If it’s up to Farshida Zafar, Erasmus 
School of Law is following close on 
Erasmus MC’s heels when it comes to 
serious games. In addition to holding 
the position of lecturer, she is also the 
project manager for Online Educa-

abcdeSIM serious game. The compar-
ison revealed that the second method 
was more effective with the medical 
interns able to more quickly grasp the 
subject matter. This allowed them to 
act more quickly when practicing with 
the mannequin and that in turn meant 
they were able to cover more scenarios 
in less time.
For the programme, omitting the lec-
ture means savings in terms of time 
and money, says Ronald Nanninga. He 
is CEO of Virtualmedschool, the com-
pany that developed abcdeSIM. That 
makes it a win-win situation. The game 
is not just for medical interns in train-
ing. According to Nanninga, there are 
currently six thousand users. “Stu-
dents, doctors, and nursing staff – they 
can all benefit from the game.” ↘

ACHTERGROND / BACKGROUND15
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twee gevallen – studeren met een boek of 
studeren met het spel – met elkaar kon 
vergelijken. We hebben meer van zulke 
studies nodig; dat zou denk ik opleidin-
gen wel over de streep trekken.”

Legal battle app
De Erasmus School of Law (ESL) gaat het 
Erasmus MC snel achterna wat betreft 
serious games, als het aan Farshida Za-
far ligt. Zafar is behalve docent project-
leider Online onderwijs en Innovatie bij 
de rechtenfaculteit. De ESL introduceer-
de vorig jaar de ESL Legal Battle, een app 
waarmee studenten hun kennis kunnen 
toetsen. In de app krijgen studenten 
vragen voorgelegd met meerkeuzemo-
gelijkheden. Elke vraag is voorzien van 
feedback. De app is momenteel vijfhon-
derd keer gedownload. De appgebruikers 
kunnen eerst zelf oefenen met de leerstof 
en daarna andere studenten uitdagen om 
een competitie te spelen. “Het spel is nog 
in de ontwikkelfase, maar ik krijg nu al 
veel positieve reacties”, aldus Zafar. 
Ze is er trots op dat uitgerekend de rech-
tenfaculteit met deze app komt. “De ESL 
is de laatste jaren flink bezig met inno-
veren en daar horen deze verrijkende 
onderwijstools bij. Ik krijg veel enthou-
siaste reacties van studenten. Ze gebrui-
ken de app ter voorbereiding op tenta-
mens, als een extra manier om zichzelf  
te toetsen.” 

Studeren moet weer leuk worden
Studeren moet weer leuk worden volgens 
Zafar. “Ik ben zelf docent en ik zie dat stu-
denten het best zwaar hebben tegenwoor-
dig. Je moet hoge cijfers halen, je moet 
je onderscheiden en je moet alles in één 
keer halen. Daarnaast heb je ook nog het 
leenstelsel, wat voor veel studenten bete-
kent dat ze ook nog eens extra tijd kwijt 
zijn met bijbaantjes, zodat ze minder 
hoeven te lenen. Het is dan toch mooi als 
we met leuke tools als de Legal Battle-app 
weer schwung kunnen geven aan de op-
leiding. Onderwijstools die beter aanslui-
ten op de belevingswereld van studenten 
zijn nauwelijks voorhanden,” stelt Zafar. 
“Er zijn wel apps met onderwijscontent, 
maar die sluiten dan weer niet aan op het 
onderwijs van onze faculteit.” 
Die extra studiemogelijkheid zou iede-
re student moeten krijgen, vindt Zafar. 
Daarom diende zij met een groep docen-
ten vanuit verschillende faculteiten en de 
developmentafdeling van ICT een project-
voorstel in om een EUR-app te ontwikke-
len. Docenten van verschillende opleidin-
gen zouden hierin dan studiemateriaal 
kunnen uploaden. “Studenten kunnen 
dan zichzelf testen, maar ook competities 
spelen tegen studenten van andere oplei-
dingen. Vergelijk het met het tv-program-
ma ‘de slimste mens’” Het voorstel wordt 
binnenkort ter goedkeuring ingediend bij 
het College van Bestuur.

ACHTERGROND / BACKGROUND

→ AbcdeSIM
AbcdeSIM maakt gebruik van de abcde-metho-
de. A staat hierbij voor Airway Maintenance 
with Cervical Spine Protection; B voor Bre-
athing; C voor Circulation, D voor Disability en 
E voor Exposure/Environment. Deze methode 
wordt wereldwijd gebruikt door hulpverleners 
om patiënten te beoordelen en te behandelen. 

→ Meer weten over serious games?
Op 3 november organiseert Mijke Slot een 
avond over het thema serious games in de Klei-
ne Zaal van de Rotterdamse Schouwburg. Hier-
bij zullen game-developers en -onderzoekers 
aan het woord komen.↙
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tion and Innovation at the law faculty. 
Last year, the law faculty introduced 
ESL Legal battle, an app that allows 
students to test their knowledge. In 
the app, students are presented with 
questions with multiple-choice pos-
sibilities. Every question is equipped 
with feedback. To date, the app has 
been downloaded 500 times. App us-
ers can first practice on their own with 
the subject matter, and then challenge 
other students to play in a competition. 
“The game is still in the developmental 
phase but I’ve already received a lot of 
positive feedback,” says Zafar.
She’s proud of the fact that it’s the law 
faculty that developed this app. “In the 
past years, ESL has made a great effort 
to innovate. These enriching educa-
tional tools are a part of these innova-
tions. I’ve received a lot of enthusiastic 
comments from students who are using 
this app to prepare for examinations as 
another way to test themselves.”

Making studying fun again
Studying should be more fun and more 
challenging, according to Zafar. “I’m a 
lecturer and I see that students these 
days face a lot of difficulties. You have 
to get high grades, you have to dis-
tinguish yourself and make sure you 
pass the first time around. And then 
you have the student loan system. For 
many students, this means having to 
spend their time on a job on the side so 
they don’t have to borrow as much. It’s 
a positive development to bring in fun 
tools like the Legal app to give a bit of 
panache to the programme again. Ed-
ucational tools which are better com-
patible with the perception of students 
are barely available,” according to Za-
far. “There are some apps with educa-
tional content, but they don’t link with 
the classes we offer at our faculty.” 
Zafar believes these extra study op-
tions should be available for all stu-
dents. To this end she, together with a 
number of professors from different 
faculties and the IT development de-
partment, submitted a project propos-
al to develop a EUR app. Lecturers from 
different programmes would be able to 
upload their study materials in the app. 
“Students would then be able to test 
themselves and also play in competi-
tions against students from other pro-
grammes; a format similar to the Dutch 
tv-programme ‘de slimste mens’.” The 
proposal will be sent to the Executive 
Board. ↙
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→ AbcdeSIM 
AbcdeSIM uses the abcde approach. ‘A’ is for 
Airway Maintenance with Cervical Spine Pro-
tection; ‘B’ is for Breathing; ‘C’stands for Cir-
culation, ‘D’for Disability, and ‘E’for Exposure/
Environment. This method is used across the 
world by emergency service providers to as-
sess and treat patients.

→ Interested in finding out more? 
Mijke Slot is organising an evening on the 3rd of 
November on the subject of serious games in 
the Rotterdamse Schouwburg. The evening will 
feature game developers and researchers who 
will speak on the subject.

‘It’s a positive 
development to 
bring in fun tools 
like the Legal 
app’
↘ Farshida Zafar

tekst / text GIORGIA CHIESA

Telefoonspelletjes 
Welke games zijn studenten toch aan het spelen 
wanneer ze voorovergebogen driftig op hun telefoon 
aan het tikken zijn?

Ranya Bellouki (23) uit Marokko studeert IBA 
en rondt momenteel haar derde jaar af. 
“Hearthstone, Cooking Dash en Clash of Clans 

zijn de games die ik meestal speel op mijn te-

lefoon. Ik vind gamedesign interessant, dus 

dat is het eerste waar ik op let. Een game wekt 

vooral mijn interesse als je het tegen anderen 

moet opnemen. Je hebt de kans om te spelen 

met gamers uit alle delen van de wereld en dat 

maakt het extra leuk. Bij sommige games, zo-

als Cooking Dash, staat er een kleine timer op 

het scherm, zodat je precies weet hoe lang die 

gamesessie duurt. Dat is best cool, want daar-

door kan ik plannen hoeveel sessies ik kan spe-

len. Er zijn niet echt specifieke situaties waarin 

ik altijd speel. Zo speel ik bijvoorbeeld graag in 

de trein of bus, maar ook in de klas als ik even 

pauze nodig heb.”

Mobile games 
Which games are students playing when they tuck 
their head and start furiously tapping on their 
phone’s screen?

Ranya Bellouki (23) studies IBA, currently 

completing her third year, Moroccan 

“Hearthstone, Cooking Dash and Clash of Clans 

are the games I usually play when I’m on my pho-

ne. I’m into games design, so that is what attracts 

me first. The game becomes more interesting 

to me when it gets competitive. Eventually you 

have the chance to play with gamers around the 

world which makes it more fun. On some games, 

for instance Cooking Dash, there’s a small timer 

on the screen, so you know how much time that 

game session will take. I find that quite cool be-

cause then I can time how many sessions I can 

play. There’s no specific situation that prompts 

me to play. I play on trains or buses when I travel, 

for example, but also in class if I need a break.”
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Het is 
niet maar 
        een 
spelletje

It isn’t

a game

tekst / text GEERT MAARSE 
illustraties / illustrations BAS VAN DER SCHOT

just



ACHTERGROND / BACKGROUND19
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W at is dat, niet tegen je 
verlies kunnen? 
We kennen allemaal 
de impuls om na of tij-
dens een potje Mens 

Erger Je Niet het bord van tafel te gooien 
en de kamer uit te stormen. En we weten 
dat de één daar vatbaarder voor is dan de 
ander. Maar om te begrijpen wat ‘niet te-
gen je verlies kunnen’ is, moeten we eerst 
begrijpen wat het is om te verliezen. 
Hersenwetenschapper Maarten van Bok-
sem (RSM) liet respondenten spelletjes 
doen in het laboratorium en bracht daar-
bij, met een MRI-scanner en EEG-muts, 
de activiteit in de hersenen in kaart. En 
dan lijkt de breinactiviteit van een ver-
liezer verdraaid veel op die van iemand 
die zich zojuist ontzettend veel pijn heeft 
gedaan. Met andere woorden: neurolo-
gisch is een spelletje verliezen hetzelfde 
als met een noodvaart met je hoofd tegen 
een paal aanlopen. Je voelt je rot, je krijgt 
een stressreactie en je lichaam krijgt de 
boodschap: deze situatie moeten we in 
het vervolg zien te vermijden. Bepalend 
hierin is de anterieure cingulate cortex, 
het centrum in de hersenen dat een rol 
speelt bij beloningen, beslissingen en 
het signaleren van fouten. Verliezen is in 
dit licht bezien een essentieel onderdeel 
van het leerproces. Zoals kinderen leren 
lopen door vallen en opstaan, leer je de 
juiste keuzes te maken door verlies (pijn) 
te vermijden en winst (beloning) te maxi-
maliseren. Dan is de vraag natuurlijk: 
waarom kan de een slechter tegen zijn 
verlies dan de ander? Dat heeft te ma-

Mensen die niet tegen hun verlies kunnen, kunnen hyste-
risch worden als het niet loopt zoals ze dachten. Maar wat 
gebeurt er op zo’n moment in de hersenen? En heeft het 
evolutionair een functie? 

People who are sore losers can become hysterical if things 
don’t work out as planned. But what actually happens in 
their brains at moments like that? And does it actually serve 
a purpose – from an evolutionary perspective, that is?

W
hat’s involved in be-
ing a sore loser? 
Most of us have felt 
the urge during a 
game of Ludo: to 

swipe the board off the table and storm 
out of the room. And we know that some 
people are more susceptible to this im-
pulse than others. But to understand 
what being a poor sport means, we first 
need to understand what it means to 
lose.
Neuroscientist Maarten van Boksem 
(RSM) asked subjects to play games in 
the laboratory and mapped out their 
brain activity with the aid of an MRI 
scanner and an EEG cap. The readings 
show that when you lose, your brain 
activity is remarkably similar to that 
of someone who is in serious pain. In 
other words: neurologically speaking, 
losing a game has the same effect as 
banging your head against a doorpost 
at full speed. You feel horrible, you get 
a stress response and your brain tells 
your body: this is a situation we need to 
avoid from now on. The key role in this 
process is played by the anterior cingu-

late cortex, the part of the brain that is 
involved in functions like reward antici-
pation, decision-making and identifying 
errors. In this light, losing is a crucial 
part of the learning process. Just like 
children learn to walk by falling and 
picking themselves up again, you can 
learn to make the right decisions by 
avoiding defeats (pain) and maximising 
victories (reward). Of course, the ques-
tion remains: why are some people good 
sports, while others aren’t? This has to 
do with to which extent you can control 
your emotions, and how sensitive you 
are to status.

I’m the one shoving the board off the 
table – each time round. Why?
Some people are more sensitive to a 
loss of status than others. Research in 
ape colonies shows that the strong al-
pha male – who is more of less assured 
of his position in the group – general-
ly has very low cortisol levels (which 
we can use to gauge stress levels). The 
same applies to apes at the very bottom 
of the colony’s hierarchy. The animals 
in the middle echelons exhibit the 
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ken met de mate waarin je je emoties on-
der controle kunt houden en hoe gevoelig 
je bent voor status. 

Ik gooi het bord van tafel. Elke keer. 
Waarom?
Sommige mensen zijn gevoeliger voor 
statusverlies dan anderen. Uit onderzoek 
in apenkolonies blijkt dat het machtige 
alfamannetje – die min of meer zeker is 
van zijn positie – doorgaans een heel lage 
cortisolspiegel heeft (een graadmeter 
voor stress). Datzelfde geldt voor de apen 
die helemaal onderaan de ladder bun-
gelen. Het zijn de middenmoters die de 
grootste stressrespons hebben. Zij heb-
ben iets te winnen of te verliezen. 
In de woorden van de cultuurfilosoof Jo-
han Huizinga, die het boek Homo Ludens 
(1938) schreef: we maken het spel groter 
dan het is. Mensen met een lagere sociale 
status kunnen dus in de regel slecht te-
gen hun verlies. Daarbij is trouwens geen 
sprake van oorzaak en gevolg, maar wel 
van samenhang. Het belang van status 
blijkt bovendien uit de sociale psycholo-
gie: als A en B allebei tien euro verliezen, 
vindt A dat veel minder erg dan wanneer 
hij zijn tien euro aan B verliest. Verlies is 
relatief, niet subjectief. 
Dat het om het spel gaat, en niet om de 
knikkers, toont ook Maarten Boksem 
aan met zijn lab-experiment. Iedereen 
die meedeed – winnaars én verliezers – 
kreeg vijftig euro. Dus voor de opbrengst 
maakte het niet uit. Maar de responden-
ten die verloren baalden als een stekker. 
Ze schaamden zich voor hun verlies, zelfs 
ten opzichte van de onderzoekers. 

Is er iets mis met me, als ik niet tegen 
mijn verlies kan?
De meeste mensen zullen zeggen van wel. 

Maar vraag het een evolutiebioloog en hij 
legt je haarfijn uit wat het nut is van deze 
‘aandoening’. Verlies maakt sommige 
mensen namelijk niet alleen woest, maar 
ook roekeloos en risicozoekend. En dat 
heeft nut. Stel: je gaat een potje jagen. 
En je krijgt die kip/gazelle/haas net niet 
te pakken. Dan betekent het, dat je bij 
de volgende poging net even iets verder 
moet gaan. En als het dan niet lukt, nog 
verder. Mensen zijn van nature risicomij-
dend, maar na een flinke nederlaag gaan 
we all the way. Verliezen betekent op de 
steppe namelijk de dood. In die zin is niet 
tegen je verlies kunnen cruciaal voor de 
overleving. 

Maar soms gebeurt er toch gewoon iets 
heel erg oneerlijks?
Het hangt er vanaf wat je als oneerlijk de-
finieert. Maar vooral: hoe je daarmee om-
gaat. Want hoe groot de behoefte om een 
stoel door de kamer te slingeren ook is, 
vanaf een zekere leeftijd worden we toch 
wel geacht om dit soort impulsen onder 
controle te kunnen houden. En dat is te-
recht, als je het ontwikkelingspsycholoog 
Jacqueline Schenk vraagt. Een fatsoen-
lijke omgang met het concept fairness is 
al gemeten bij kinderen vanaf een jaar 
of drie. Sterker nog: uit onderzoek blijkt 
dat baby’s van een jaar oud al in de ga-
ten hebben dat er iets mis is, als een hand 
snoep duidelijk oneerlijk over twee pop-
pen verdeeld wordt. Door biologen wordt 
vaak het filmpje aangehaald van het ca-
pucijnaapje dat door het lint gaat als hij 
merkt dat zijn buurman een druif ont-
vangt van de onderzoeker, terwijl hij zelf 
een stukje komkommer krijgt toegestopt. 
Maar die hysterie, zo weten we, die leer 
je af. Kinderen van vijf zijn al in staat 
om deze vorm van arousal – de biologi-
sche fight-, flight- of freeze-reactie – zelf-
standig terug te brengen tot acceptabele 
niveaus. Dat is een sociaal proces. Een 
puber die zich na een verloren spel niet 
kan beheersen, wordt daarvoor afgestraft 
door zijn omgeving of hij anticipeert 
daarop en houdt zichzelf in de hand. Een 
volwassene die niet tegen zijn verlies 
kan, is dus niet voldoende gecorrigeerd. 
Of gewoon heel kinderachtig.

Mijn vader heeft het ook. Is het erfelijk?
Of je goed tegen je verlies kunt is afhanke-
lijk van de mate waarin je in staat bent in 
te schatten wat je kansen zijn. En dat kun 
je leren. Iemand die zijn kansen struc- ↘

Hoe groot de 
behoefte om een 
stoel door de 
kamer te 
slingeren ook is, 
vanaf een zekere 
leeftijd worden 
we toch wel 
geacht om dit 
soort impulsen 
onder controle 
te kunnen 
houden
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strongest stress response: they’re the 
ones who stand to win or lose the most.
In the words of the cultural philosopher 
Johan Huizinga, the author of Homo 
Ludens (1938): we make the game bigger 
than it actually is. As a rule, people with 
a lower social status tend to be sore 
losers. Incidentally, this is not a caus-
al relation, but rather a correlation. 
What’s more, social psychology offers 
further evidence of the importance of 
status: if A and B both lose 10 euros, A 
has far less of a problem with this hap-
pening than when A loses his 10 euros 
to B. Losing is relative, not subjective.
And the fact that we’re not in it for the 
money but for the game is also borne 
out by Maarten Boksem’s lab exper-
iment. Everyone who took part – the 
winners and the losers – received 50 
euros. So it clearly wasn’t about the 
jackpot. But the subjects who lost were 
nevertheless really pissed off. They felt 
embarrassed about their defeat, even 
vis-à-vis the researchers.

Is something wrong with me if I can’t 
stand losing? 
Most people would say there is. But if 
you were to ask an evolutionary biolo-
gist, he or she would be able to explain 
the purpose of this ‘condition’ to you 
in great detail. Because losing doesn’t 
just get some people riled up, but it 
also makes us reckless and risk-seek-
ing. And this can be useful. It’s simple. 
Imagine: you go out hunting. And you 
just miss out on catching that chicken/
gazelle/hare. This means that the next 
time round, you’ll have to push a little 
bit further. And if you’re still unsuc-
cessful, take it up another notch after 
that. By nature, people avoid risks, but 
after a humiliating defeat, we tend to go 
all the way. After all, losing out on the 
steppes can equal death. In this sense, 
being a sore loser is crucial to our sur-
vival.

But sometimes it’s just not fair, is it?
It depends on how you would define 
‘not fair’. But above all: how you deal 
with it. Because regardless of how 
strongly you feel the urge to throw a 
chair through the room, after a certain 
age, we’re expected to hold that kind 
of impulse in check. And a good thing 
too, according to developmental psy-
chologist Jacqueline Schenk (Faculty 

of Social Sciences). A decent applica-
tion of the concept of fairness has been 
measured in children as young as three. 
In fact: research shows that babies who 
are only a year old already know that 
something isn’t right when a handful of 
sweets are divided unequally between 
two dolls. Biologists often refer to the 
clip of the capuchin monkey who freaks 
out when he notices that his neighbour 
is rewarded with a grape, while all he 
gets is a measly piece of cucumber.
But as we know, one is eventually cured 
of these hysterics. Five-year-old chil-
dren are already able to independently 
dial down this form of arousal - the bi-
ological fight, flight or freeze response 
– to acceptable levels. This is a social 
process. A teenager who is unable to 
control him or herself after a game is 
disciplined by his or her environment, 
or anticipates the situation and con-
trols himself. So if you’re still a sore 
loser as an adult, this means you wer-
en’t corrected enough growing up. Or 
you’re simply a very childish person.

My father has the same issue. Is it he-
reditary?
Whether you’re a sore loser depends 
on the extent to which you can assess 
your chances of success. And this is 
something you can learn. Someone 
who structurally overestimates his or 
her chances will often fly into a rage 
when he or she does not achieve the 
expected results. And this is something 
you learn from role models, so yes: you 
could say it runs in the family. But oc-
casionally, something else entirely is 
going on. Research conducted among 
gambling addicts shows that a large 
share of them enjoyed a big win at some 
early stage in their career (as a result of 
which they constantly expect to repeat 
this). Which goes a long way to explain-
ing why fanatical gamblers (and pro- ↘

Because 
regardless of 
how strongly 
you feel the urge 
to throw a chair 
through the 
room, after a 
certain age, 
we’re expected 
to hold that kind 
of impulse in 
check
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tureel overschat zal regelmatig in razernij 
ontsteken als hij niet het verwachte resul-
taat bereikt. Dat gedrag neem je over van 
rolmodellen, dus ja, je zou kunnen zeg-
gen: it runs in the family. Maar soms is er 
iets heel anders aan de hand. Onderzoek 
onder gokverslaafden toont aan dat een 
groot deel van hen vroeg in de gokcarrière 
een keer een grote klapper heeft gemaakt 
(waardoor ze de hele tijd verwachten dat 
dat nog een keer gebeurt). Niet voor niets 
doen fanatieke gokkers (en topsporters 
trouwens ook) allerlei pogingen om de 
uitkomsten van hun spel beheersbaar te 
maken, zelfs als dat overduidelijk onmo-
gelijk is, zoals bij kansspelen. Ze worden 
bijgelovig, tot in het absurde. Het mooi-
ste verhaal is misschien nog wel die van 
de gokker die altijd alleen maar met twee 
dollar-biljetten gokte (omdat hem dat 
geluk bracht, dacht hij). Tot hij een keer 
naar het toilet ging, zijn vrouw het  spel 
gedachteloos overnam en met een biljet 
van 1 dollar de jackpot won. In plaats van 
blij te zijn, ging de man bij terugkomst 
volledig door het dak. Als de vrouw zijn 
routine had aangehouden, zo was zijn lo-
gica, was de winst namelijk twee keer zo 
hoog geweest. 

Kunnen vrouwen beter tegen hun verlies 
dan mannen?
Het antwoord is simpel: ja. Naast dat je 
vanuit sociobiologisch oogpunt kunt ver-
wachten dat jongens competitiever zijn, 
zijn ze minder goed in het reguleren van 
emoties en het onderdrukken van im-
pulsen. Sowieso is bekend dat jongens 
op veel aandoeningen een groter risico 
lopen. Vroegtijdig overlijden, autisme, 
een extreem laag of hoog IQ; het komt 
allemaal veel vaker voor. Voor de jongens 
die niet tegen hun verlies kunnen geldt 
bovendien: van meisjes verliezen vinden 
ze helemaal erg. Dat heeft weer te maken 
met het inschatten van de winkans. Een 
jongen denkt in de regel dat hij een meisje 
wel de baas kan. Terwijl meisjes aantoon-
baar beter zijn in spellen waarbij commu-
nicatie, delen en samenwerking een rol 
spelen.  

Is een slechte verliezer zijn ongezond?
Wat vooral slecht voor een organisme is, 
zijn de gevolgen van verliezen. Dat je niet 
te eten hebt, of status verliest. Maar de 
reactie op het verlies is in principe niet 
ongezond, zelfs niet als het een korte pe-
riode van opwinding tot gevolg heeft. Een 
ander verhaal is het, als deze arousal per-
manent is. Langdurige stress kan leiden 
tot depressies en een burn-out, maar ook 
de kans op hart en vaatziektes neemt toe. 
Maar wat misschien nog wel belangrijker 
is, is de sociale schade die het mogelijk 
tot gevolg heeft. Weinig mensen willen 
bevriend zijn met iemand die de boel door 
de kamer slingert zodra hij (of zij) zijn zin 
niet krijgt.

Dit artikel kwam tot stand met dank aan dr. Maar-

ten Boksem (neurowetenschapper, Rotterdam 

School of Management) en dr. Jacqueline Schenk 

(ontwikkelingspsycholoog, Faculteit der Sociale 

Wetenschappen).

Wat kun je eraan doen?

→ 1. Leer verliezen
Probeer een reëel beeld te creëren 
van je winkans. En accepteer dat 
verlies er soms bij hoort.

→ 2. Hou jezelf in bedwang
Als je dan toch enorm heftig rea-
geert op het verlies: doe je best 
om de stress terug te brengen en 
je emoties in bedwang te houden. 

→ 3. Mijd bepaalde spellen
Vooral kansspelen triggeren het 
onrechtvaardigheidsgevoel van 
mensen die niet tegen hun verlies 
kunnen. Speel dus geen Mens Er-
ger Je Niet of Risk (waarbij de dob-
belsteen een grote rol speelt), 
maar kies voor een kennis- of 
vaardigheidsspel.

→ 4. Kies je tegenstanders slim
Het is handiger om Memory te 
spelen met je oma dan met een 
vijfjarige kleuter. Dan win je nog 
eens. 

Iemand die 
zijn kansen 
structureel 
overschat zal 
regelmatig in 
razernij 
ontsteken als
hij niet het 
verwachte 
resultaat bereikt

↙
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fessional athletes too, by the way) en-
gage in all sorts of practices to control 
the outcome of the game – even when 
this is patently illusory, as is the case 
with games of chance. Superstition to 
the point of absurdity. One of the best 
examples would have to be the gam-
bler who always betted two-dollar bills 
(because he believed they brought him 
luck). Until he went to the toilet, and his 
wife took over and without thinking put 
in a dollar and won the jackpot. How-
ever, when the man came back, rather 
than being happy, he blew his top. After 
all, according to his line of reasoning, if 
his wife had stuck to his routine, they 
would have won twice as much on the 
next spin.

Are women more gracious losers than 
men? 
The answer is simple: yes. Besides the 
fact that from a sociobiological per-
spective boys can generally be expect-
ed to be more competitive, boys are also 
less skilled in controlling their emo-
tions and suppressing impulses. Boys 
are more at risk of developing a lot of 
conditions as it is. Premature death, au-
tism, an extremely low or high IQ: these 
are all far more prevalent among boys 
than girls. On top of that, one thing that 
really bugs boys who are sore losers is 
being beat by a girl. This has to do with 
the ability to estimate one’s chances 
of success. Generally speaking, boys 
assume they can win from a girl. While 
girls are demonstrably better in games 
that involve communication, sharing 
and collaboration.

Is being a sore loser bad for your 
health?
The main bad news for an organism is 
the impact of losing. The fact that you 

What can you do about it?

→ 1. Learn how to lose
Try to get a realistic idea of your 
chances of success. And accept 
that sometimes losing is simply 
‘part of the game’.

→ 2. Keep yourself under control
If you can’t avoid responding very 
strongly to a defeat: do your best 
to get your stress levels down and 
get a grip on your emotions.

→ 3. Avoid certain games
Games of chance in particular 
trigger a sense of injustice among 
sore losers. In other words, stay 
clear of Ludo or Risk (in which the 
roll of the dice plays a key role) 
and opt for games that are more 
geared towards skill or knowledge.

→ 4. Choose your opponents wisely
It is smarter to play Memory with 
your grandmother than with a five-
year-old infant. If you want to win.

Someone who 
structurally 
overestimates 
his chances 
will often fly 
into a rage 
when he does 
not achieve 
the expected 
result
 

have to go hungry, or get kicked down 
the ladder in terms of status. But in 
principle, one’s response to losing isn’t 
unhealthy per se – even when it leads to 
a short period of arousal. It’s a differ-
ent story when this arousal becomes a 
permanent state. Long-term stress can 
result in depression and burn-outs, as 
well as increases in your risk of devel-
oping cardiovascular diseases. But what 
may well be even worse is the damage 
that being a poor sport does to your 
social life. Because after all: how many 
people want to stay friends with some-
one who goes berserk every time he (or 
she) doesn’t have it his way?

This article was possible in part thanks to the 

cooperation of Dr Maarten Boksem (neuros-

cientist, Rotterdam School of Management) and 

Dr Jacqueline Schenk (developmental psycho-

logist, Faculty of Social Sciences).

↙
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Weet jij deze negen plekken op campus Woudestein te vinden? 

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk welke plek je ziet op de foto.

Can you find all these nine places on Woudestein campus? Give 
an accurate description of which spot you see on the picture.

FOTOPUZZEL / PHOTO PUZZLE

PUZZEL JE GEK & WIN!

01.

04.

07.

02.

05.

08.

03.

06.

09.

Stuur je antwoorden op de kruiswoordpuzzel, de fotopuzzel 
en de tien verschillen voor 1 augustus naar erasmusmagazine@
em.eur.nl. Je maakt kans op een superduper spellenpakket (mede 
mogelijk gemaakt door Goliath en Rebelz Games) voor een zwoele 
zomeravond in het park, of een regenachtige zondagmiddag!

Send your solutions to the crossword puzzle, the photo puz-
zle and the ten differences to erasmusmagazine@em.eur.nl before 
1 August and get a chance to win a superduper set of board games 
(made possible by Goliath and Rebelz Games) for a cosy summer 
night in the park, or a rainy Sunday afternoon! 

GO PUZZLE-CRAZY & WIN!

tekst / text TIM FICHEROUX 
fotografie / photography TIM FICHEROUX 
illustraties / illustrations ESTHER DIJKSTRA
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN / FIND THE 10 DIFFERENCES 



PUZZELS/PUZZLES26 

HORIZONTAAL
3.  Dit ijzige zuivelproduct verdween van de campus, maar is tijdelijk 

weer verkrijgbaar (5)
6.  Eufemistische officiële benaming van het leenstelsel (15)
7.  De Erasmus Universiteit vindt dit normaal (8)
12.  Hiermee wil het Erasmus MC dermatologen trainen om nieuwe Marij-

ke van Helwegens te voorkomen (14)
13.  Dit kleinschalige excellentieonderwijs levert deze zomer haar eerste 

lichting af (3)
15.  Maandelijks financieel hoogtepunt voor ouderejaars student (5)
16.  Het damesteam van deze studentenbalsportvereniging verloor de fi-

nale om het Nederlandse amateurkampioenschap (5)
17.  Deze faculteit verandert na de zomer van naam (3)
18.  Dit vrouwenclubje fuseert misschien met haar mannelijke evenknie (4)
19.  Poëtische Italiaanse is de eerste international ooit in deze rol (13)

VERTICAAL
1.  Wijlen knuffelkat van de Oude Plantage (8)
2.  Studententerrein (6)
4.  Feestetablissement op wielen opende de nieuwe Plaza (15)
5.  Hier zijn altijd te weinig studieplekken (11)
8.  Voornaam van de rector magnificus (7)
9.  De ondersteunende diensten van de universiteit werden vorig jaar 

ondergebracht onder deze organisatie (3)
10.  Deze webwinkel maakte twee EUR-alumni miljonair (8)
11.  Tweehonderd van hen brachten in september zes dagen door bij 

Erasmus Sport (13)
14.  Maandelijks extraatje bij menig studentenkamer (11)
20.  Mocht niet met een badeend flyeren op de campus (2)

KRUISWOORDPUZZEL 

7. 8. 9.

4.3.

5.

2.

6.

1.

15. 16.

17.

12. 13.

18.

19. 20.

14.

10. 11.



HORIZONTAL
3. Essential figure for academic ceremonies (6)
4. The association that invited Ban Ki-Moon on campus (3)
5. Department of Erasmus University, but in The Hague (3)
6. The student football club that became champions and won promotion 

to second class this year (11)
10. Two hundred of them stayed at Erasmus Sport for six days in Septem-

ber (8)
11. That day that all Dutch people wear weird orange things, in Dutch (10)
12. First name of EUR’s president of the Executive Board (7)
14. Most Dutch students receive this monthly allowance (5)
17. First name of the famous humanist after who the university and 

bridge are named (10)
18. They believe they’re the only ‘real’ fraternity in Rotterdam (3)
19. Name for the campus of the Erasmus MC (7)

VERTICAL
1.  This is what all research papers by European scientists should be in 

2020 (4,6)
2.  Traditional singing and drinking festivity typical for student associa-

tions (6)
3.  Last name of the Dutch minister for higher education (10)
7.  Late cuddle cat of Oude Plantage, in Dutch (8)
8.  We all have headaches and a pretty campus because of this (11)
9.  Is normal according to Erasmus University (7)
13.  The Erasmus Centre for Entrepreneurship is one of the hotspots for 

this phase in creating your own company (7)
15.  Short for the partnership between Leiden University, TU Delft and 

Erasmus University (3) 
16.  Yearly festival on campus to mark the new Academic Year (9)

PUZZELS/PUZZLES27 

CROSSWORD PUZZLE

11.

5.

10.

3.

4.

6. 8. 9.7.

1. 2.

15. 16.

14.

19.

18.

17.

12. 13.
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Ruud Jacobs doet onderzoek naar 

zogeheten persuasive games, com-

puterspelletjes die tot doel hebben 

mensen van iets te overtuigen, va-

riërend van stoppen met roken tot 

niet sms’en tijdens het autorijden. 

Jacobs is al zo’n drie jaar bezig om 

te kijken of er sprake is van atti-

tude- dan wel gedragsverandering 

bij mensen die een ‘opvoedend’ 

spelletje op de computer hebben 

gespeeld. Twee spellen onderzocht 

hij intensief: My Cotton-Picking 

Life, dat de erbarmelijke omstan-

digheden nabootst van kinderen 

in Oezbekistan die onder dwang 

werken in de katoenpluk, en Tweet 

Chat Like & Drive, een door de Ne-

derlandse overheid ingezet spel 

om het gebruik van social media 

tijdens het autorijden de kop in te 

drukken. 

Vanzelfsprekend zijn de spelers-

aantallen bij dergelijke games 

marginaal als je ze vergelijkt met 

die van commerciële games; des-

alniettemin speelden toch zo’n 

13.000 mensen een spel als Tweet 

Chat Like & Drive – onder wie, ver-

bazingwekkend genoeg, ook heel 

veel mensen zonder rijbewijs, ver-

telt Jacobs. Van bepaalde groepen 

spelers, zoals leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs, mat hij de 

attitudeverandering. En die is er 

zeker, want ‘spelen doet voelen’, 

blijkt. Nadeel is wel dat deze spel-

len een beperkt publiek trekken. 

Toch hoopt Jacobs dat hij straks 

met zijn onderzoeksresultaten al 

die producenten die zich bezighou-

den met het ontwikkelen van de 

meer serieuze spelletjes een hart 

onder riem zal kunnen steken. 

Ruud Jacobs is researching a certain 

type of computer game known as 

‘persuasive games’. These are games 

intended to persuade people to do 

all kinds of virtuous things ranging 

from giving up smoking to not sen-

ding text messages while driving a 

car. Jacobs has spent about three 

years examining whether any chan-

ges in behaviour or attitude can be 

seen in people who play this kind of 

‘educational’ game on the computer. 

He researched two games in parti-

cular: My Cotton-picking Life, which 

focuses on the appalling conditions 

suffered by children working on cot-

ton plantations in Uzbekistan, and 

Tweet Chat Like & Drive a game set 

up by the Dutch government which is 

intended to stop people using social 

media while driving. The number of 

gamers is obviously marginal com-

pared to the number of those playing 

commercial games. But there are still 

about 13,000 gamers who have play-

ed Tweet Chat Like & Drive at some 

stage – including (surprisingly) a lot 

of people who don’t even have a dri-

ving licence, says Jacobs He examin-

ed the changes in attitude in certain 

groups of gamers such as secondary 

school pupils, and found that their 

attitude actually had changed. Appa-

rently playing games does mean that 

people can learn from them! The dra-

wback here is that these games don’t 

attract very many people. But Ruud 

Jacobs is still convinced that his re-

search results can encourage all the 

manufacturers that develop a more 

serious type of computer game.

tekst / text GERT VAN DER ENDE  
fotografie AYSHA GASANOVA

Overtuigen met games / 
Persuasive games 

Ruud Jacobs (29) Erasmus School of History Culture and Communication
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tekst / text KATE SYTNIK 
fotografie / photography LEVIEN WILLEMSE

Maak me niet van streek
Een tijdje geleden bezocht ik de Game Data Analysis-confe-
rentie van de TU Delft. Ik heb zelf totaal geen behoefte om 
videogames te spelen. Als kind kon ik helemaal opgaan in De 
Sims, maar spectaculairder dan dat is het nooit geworden. 
Toch kon ik deze kans niet laten lopen om die bijzondere 
mensen die 'gamers' worden genoemd, in hun natuurlijke 
leefomgeving te zien. Het was echt zeer verhelderend.
Gamedesigners breken hun hersenen om een scenario te 
bedenken dat uitdagend genoeg is om de interesse van spe-
lers te wekken, maar nooit zo ingewikkeld dat het ze stoort. 
Gameanalisten doen hun uiterste best om 'knelpunten' op te 
sporen, oftewel momenten in de game die irritatie kunnen 
wekken en het bedrijf teleurgestelde spelers kan kosten. 
Dit legertje aan professionals probeert de doorsnee mo-
derne westerse burger voor zich te winnen: gestrest, onge-
duldig en op zoek naar directe voldoening. Het moet op zijn 
manier of anders helemaal niet. Hij zal de ontwikkelaars be-
talen als ze in al zijn behoeften voorzien, maar bij de gering-
ste frustratie laat hij de game vallen. Mensen gaan al binnen 
acht seconden door naar een ander spel als ze niet tevreden 
zijn met het laadscherm. De game is nog niet eens begon-
nen, maar het oordeel ligt al klaar.
Wat zou het fijn zijn als dit grillige gedrag beperkt zou blijven 
tot de virtuele wereld. Mensen spelen constant een spelletje 
met elkaar. Ze trekken aan de touwtjes en proberen uit te 
vogelen hoe ze kunnen krijgen wat ze willen. De Canadese 
psychiater Eric Berne geeft in zijn boek Games People Play 
een overzicht van een groot aantal inventieve middelen die 
we allemaal gebruiken. 
'Kijk eens waartoe je me hebt gebracht' is een van de meest 
wijdverspreide spelletjes waar we maar al te graag aan deel-
nemen. Stel dat je een teamopdracht hebt. Je hebt moeite 
te communiceren met de groep, maar je besluit er helemaal 
'zen' over te doen en het los te laten. Maar als je een laag 
cijfer krijgt, is je eerste reactie dat je boos bent op je team-
leden. Ze hebben je 'gedwongen' om jouw normaliter feilloze 
werkhouding te laten schieten. Je laat het van je af glijden 
en hoopt dat je de volgende keer meer geluk hebt. Je bent 
goed; je hebt alleen pech gehad. 
Het zou grappig zijn als het niet zo bedroevend was. Er valt 
veel te leren van de realiteit van mislukking en de dreigende 
mogelijkheid van afwijzing. We houden van spellen, zolang er 
maar een scenario is waaraan regels ten grondslag liggen. 
Maar hoe ga je om met onverwachte afleiding en sluwe be-
driegers? 

Upset me not
Recently I found myself at the Game Data Analysis confe-
rence at TU Delft. I have no interest in playing video games 
whatsoever. My most dramatic exposure to gaming was get-
ting sucked into ‘the Sims’ when I was a child. But I couldn’t 
miss out on the treat of observing the precious species of 
‘gamers’ in their natural habitat. It was illuminating indeed.
Game designers toil away to engineer a scenario that is 
challenging enough to interest the player but never (ever) 
too complicated to upset him. Game analysts exert them-
selves to detect ‘choke’ points – moments in the game that 
could elicit the slightest irritation and lose the company 
many disappointed players. 
This army of professionals is trying to win over the arche-
typal modern Western citizen – stressed, impatient, looking 
for immediate gratification. It’s his way or none at all. He will 
pay the developers if they cater to all his needs, but he will 
ditch the game should he encounter the most trivial frus-
tration. People will move onto the next game within eight 
seconds whenever they are dissatisfied with the ‘loading’ 
screen. The game hasn’t even started, but there you have it, 
the judgment is already there.
If only this whimsical behaviour was confined to virtual re-
ality. People constantly play games with each other, pulling 
strings and seeking the right buttons to press to get what 
they want. Canadian psychiatrist Eric Berne catalogued 
some of the inventive arrangements we all use in his book 
Games People Play. 
See What You Made Me Do is one of the most widespread 
games we indulge in. Imagine you have a teamwork assign-
ment. Having trouble with group communication, you decide 
to be Buddhist about it and let it go. However, when you get 
a low grade, your first reaction is to feel resentful towards 
your teammates. They ‘forced’ you to compromise your 
otherwise immaculate working ethic. You just brush it off 
and hope that you get better luck next time. You are good; 
it’s just the unfortunate thing that happened to you. 
It would be funny were it not so sad. There are lessons to 
be learnt from the reality of failure, the looming possibility 
of rejection. We love games as long as there is a scenario 
governed by rules. But how do you deal with unexpected di-
versions and cunning cheaters?  

Kate Sytnik is studying Liberal Arts & Sciences at the 
Erasmus University College

SERIE: WETENSCHAPPER & GAMES/SCIENTIST & GAMES 
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tekst / text MARTIJN SCHOOLENBERG 

Zo’n beetje de helft van de Nederlandse 
bevolking – baby’s en grijsaards niet 
meegerekend – speelt geregeld 
spelletjes op de computer. Hoe anders 
was dat vijftig jaar geleden toen de 
eerste videogames slechts gespeeld 
werden op Amerikaanse universiteiten. 
Van Spacewar! tot Crusader Kings, van 
pixels tot kunstmatige intelligentie.

Videogames
wie is er níét groot 
mee geworden?

Video games, 
who hasn’t grown 
up with them? 
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Het is 1962. Studenten drommen samen op een aan-
tal Amerikaanse campussen rondom een computer-
schermpje. Ze kijken naar een van de eerste video-
games, genaamd Spacewar!. De gamebeelden zijn 
nog eenvoudig – de zon wordt bijvoorbeeld weer-

gegeven door een kruisje – en het spel wordt gespeeld op een 
PDP-1-computer die op meerdere Amerikaanse universiteiten 
staat. De computer is zó groot, dat een complete kamer erdoor in 
beslag genomen wordt. In niets lijkt dit logge ding op de huidige 
Playstation 4 of Xbox One.
Tegenwoordig zou een populaire game als Spacewar! big business 
zijn. Maar in de jaren zestig werd het succes van deze game he-
lemaal niet commercieel geëxploiteerd. Idealistische studenten 
uit de Verenigde Staten hadden het spel ontwikkeld en stelden 
het gratis beschikbaar. Pas met Pong in 1972 werden computer-
spellen voor het eerst gemaakt met winstoogmerk. Games wer-
den niet langer alleen in openbare gebouwen als universiteiten 
gespeeld, het kon voortaan ook tegen betaling thuis op de televi-
sie. Met de commercialisering van games nam de angst voor de 
impact ervan ook toe. Politici wantrouwden arcadehallen in de 
jaren zeventig en tachtig. De arcademachines, waarin muntjes 
werden gestopt, zouden voor kinderen het voorportaal van gok-
ken zijn, en ze leerden er helemaal niets van, was de communis 
opinio in die dagen. 
Ook dik twintig jaar later, in de jaren negentig, ontstond er 
enorme hysterie rondom games met een gewelddadige inhoud. 
Gevreesd werd dat vooral jongeren die zulke spellen speelden 
agressiever gedrag zouden vertonen. Zo kwam er in 1993 zelfs 
een verhoor in het Congres in de Verenigde Staten naar aanlei-
ding van games als Mortal Kombat en Night Trap, waarin tegen-
standers op hardhandige wijze konden worden afgemaakt. 
Een ratingsysteem, met leeftijdscategorieën en symbolen, was 
het gevolg. Toch zijn gewelddadige games nog steeds populair. 
Veelzeggend is dat enkele vooraanstaande onderzoekers in 2007 
concludeerden dat meer dan 85 procent van alle games een vorm 
van geweld bevatte. Daarom duurt het debat over de impact 
van gewelddadige games op het gedrag van jongeren nog altijd 
voort. Vooralsnog is er nooit een correlatie gevonden.
Inmiddels worden de meeste games niet meer door zelfstandi-
ge student-techneuten ontwikkeld. De game-industrie is in de 
afgelopen decennia gigantisch gegroeid. Dankzij de komst van 
talloze consoles (denk: Xbox, Wii en Playstation) is de afzet-
markt voor gameproducenten veel breder geworden. Daardoor 
gaan er enorme bedragen om in deze wereld. De Amerikaanse 
gameontwikkelaar Zynga (bekend van onder andere Farmville) 
nam bijvoorbeeld in 2014 het Britse game- en technologiebedrijf 
NaturalMotion over voor maar liefst 527 miljoen dollar (389 mil-
joen euro). Volgens marketingonderzoeksbureau Newzoo was de 
totale omzet van de gamebedrijven wereldwijd in 2015 zo’n 91,5 
miljard dollar. Het bureau verwacht dat het bedrag in 2016 stijgt 
tot 99,5 miljard. Nederland staat met 464 miljoen dollar in 2015 
wereldwijd op de achttiende plaats. 

I
t’s 1962 in the United States. A bunch of students mill 
around a computer screen across a few campuses. 
They’re looking at one of the first video games, called 
Spacewar!. The graphics are rather simple – the sun, 
for example, is depicted by a cross – and the game is 

played on a PDP-1 computer that’s to be found at several 
American universities. The computer is so large that it takes 
up a whole room. A far cry from the present-day Playstation 
4 or Xbox One.
Nowadays, a popular game such as Spacewar! would be big 
business.  Yet, in the Sixties the full potential of this game re-
mained commercially unexploited. Idealistic students in the 
United States developed the game and then made it freely 
available. It wasn’t until Pong in 1972 that computer games 
were first developed with profit in mind, when games were no 
longer just played in public buildings such as universities, but 
were also played at home on the television, at a price.
With the commercialisation of video games came enhanced 
trepidation about their impact too. Politicians mistrusted 
arcades in the Seventies and Eighties. The general opinion in 
those days: arcade machines lured children into gambling, 
and they were altogether non-educational. 
A good twenty years later, in the Nineties, hysteria concern-
ing games with a violent content abounded. The fear being 
that young children in particular who played these games 
would become more aggressive. To this end, in 1993 there was 
even a congressional hearing in the United States as a result 
of games such as Mortal Kombat and Night Trap, in which op-
ponents could be ferociously killed. 
The upshot was a rating system, with age categories and sym-
bols. Yet, violent games are still popular. Telling is that in 2007 
a number of leading researchers concluded that more than 
85% of all games contained some degree of violence. This is 
why the debate surrounding the impact of violent games on 
the behaviour of youngsters continues to this day. To date, no 
correlation has been found. 
Meanwhile, the lion’s share of games is no longer developed 
by independent student boffins. Over the last few decades, 
the games industry has mushroomed. Thanks to the advent 
of numerous consoles (e.g.: Xbox, Wii and Playstation), the 
market for game developers has opened up. As a result, enor-
mous sums of money come into question, across the globe. 
The American game developer Zynga (known, among other 
things, for Farmville) took over the British game and soft-
ware company NaturalMotion in 2014 for a staggering 527 
million dollars (389 million euros). According to market re-
search agency Newzoo, the total global turnover of games 
companies in 2015 amounted to around 91.5 billion dollars. 
The agency expects this figure to rise to 99.5 billion in 2016. 
In 2015, the Netherlands was in eighteenth global place, with 
464 million dollars. 

Around half of the Dutch population– babies and pensioners excluded – regularly play 
games on their computer. What a contrast to fifty years ago when the first video games 
were only played at American universities: from Spacewar! to Crusader Kings; from pixels 
to artificial intelligence.

↘
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Pong
Game: Pong
Jaar van uitgifte: 1972
Genre: Sport
Naam: Lex Bontjes 
Leeftijd: 60 jaar
Functie: Klantenmanager bij 
Shared Service Centrum 
Onderwijs, Onderzoek 
en Studentenzaken

“Bij dit spel moest je een vierkant apparaatje met twee knoppen 
op de tv aansluiten. Je kon dan met z’n tweeën tegen elkaar spe-
len, waarbij het de bedoeling was om een blokje in het doel van 
de ander te krijgen. Ik vond het toen echt fascinerend om figuren 
op de tv te besturen en te beïnvloeden. Opeens kon je zelf mee-
doen aan een tv-programma, waar je eerst enkel naar kon kijken! 
Pong was toen echt het eerste gadget. Vaak speelde ik het thuis 
met het gezin. Maar na een aantal weken was de lol er wel af 
en verdween het spel in de kast. Er zat maar weinig variatie in, 
behalve dat je de grootte van de batjes en de snelheid van het 
blokje kon aanpassen. Verder was Pong het enige spel dat je met 
het apparaatje kon spelen. Toch vormde het achteraf gezien het 
begin van mijn gamecarrière.”

“With this game, you had to connect up a square machine 
with two buttons to the TV. As such, two of you could play 
against one another; the idea being to get a block into the 
other’s area. At the time, I found it truly fascinating to con-
trol and influence figures on the TV. All of a sudden you could 
take part in a TV programme, which before you could merely 
watch! Pong was truly the first gadget. I often played it at 
home with the family. But after a few weeks the novelty wore 
off and the game was consigned to the back of the cupboard. 
It was too one-dimensional, apart from being able to adjust 
the size of the paddles and the speed of the little block. Fur-
thermore, Pong was the only game you could play using the 
machine. Yet, in hindsight, it kick-started my gaming career.”

Asteroids
Game: Asteroids
Jaar van uitgifte: 1979
Genre: Arcade
Naam: Pepijn Damen
Leeftijd: 39 jaar
Functie: Beheerder virtualisatie (ICT)

“Je speelde met een ruimteschip, waarmee je allerlei asteroïden 
(brokstukken) moest ontwijken. Door die brokstukken kapot 
te schieten, kreeg je punten. Je had een zwarte joystick waar-
mee je alles kon besturen. Het spel stond op een cartridge, een 
soort geheugenchip, die je in een spelcomputer moest proppen. 
Ik had de ATARI 2600. Het spel startte dan eigenlijk best snel. 
Voorheen moest je nog cassettebandjes in een apparaat stoppen. 
Dan duurde het soms wel tien minuten voordat het spel was op-
gestart. Ik speelde bij Asteroids altijd de single-player, meest-
al met vrienden. Dan probeerden we om de beurt een zo hoog 
mogelijke score te halen. Maar als je uiteindelijk een score van 
999.999 behaald had, werd de score weer op nul gezet en boven-
dien bewogen de brokstukken vanaf een bepaald moment niet 
meer sneller. Het werd daardoor uiteindelijk wat saai.”

“You played with a space ship, which you had to use to dodge 
all sorts of asteroids (debris). You earned points by shoot-
ing the debris to smithereens. A black joystick controlled 
everything. The game was on a cartridge, a sort of memory 
chip, which you had to stick into a games console. I had the 
ATARI 2600. Actually, the game started pretty quickly. Before 
that, you still had to insert cassette tapes into a machine, in 
which case it could take up to ten minutes for the game to 
start. With Asteroids, I mostly played the single-player, with 
friends, when we took it in turns to try and get the best score 
possible. But, once you’d finally reached a score of 999,999 
the score reset itself and, moreover, as of a certain point the 
debris didn’t move any quicker. This made it a little boring af-
ter a while.”

Game: Pong
Year of release: 1972
Genre: Sport
Name: Lex Bontjes 
Age: 60 
Position: Customer Manager 
at Shared Service Centre 
Education, Research and 
Student Affairs

Game: Asteroids
Year of release: 1979
Genre: Arcade
Name: Pepijn Damen
Age: 39 
Position: Virtualization 
Manager (ICT)
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Gauntlet
Game: Gauntlet
Jaar van uitgifte: 1985
Genre: Actie
Naam: Etienne Augé
Leeftijd: 43 jaar
Functie: Docent 
Communicatie (ESHCC)

“Voor en na school rende ik als een gek naar de arcadehallen om 
daar te gaan spelen. In het spel kon je in de huid kruipen van een 
elf, een tovenaar en een krijger. Het doel was om steeds uit een 
doolhof te geraken en alle tegenstanders die op je pad kwamen 
te verslaan. Daarbij waren weinig vaardigheden vereist, omdat je 
alleen maar hoefde te bewegen en te schieten. Je kon ook samen-
werken, dus het spel was een soort voorganger van de huidige 
online multiplayers. Juist daarom vond ik het zo leuk. Met drie 
vrienden stond ik dan rond de arcademachine, midden in de si-
garettenrook! Mijn ouders waren er niet blij mee, ook omdat het 
vaak ten koste ging van mijn school en omdat de hallen de repu-
tatie hadden dat er veel bad boys waren die wilden vechten. Er 
was veel concurrentie om te spelen. Dan legde iemand die na jou 
wilde spelen snel zijn muntje op de machine. Als je ‘doodging’, 
moest je binnen tien seconden een nieuw muntje in de machi-
ne gooien, anders kon je dat potje niet meer meedoen. Ik heb er 
flink wat geld aan uitgegeven.” 

“Before and after school I ran like a mad thing to get to the 
arcades, to play there. In the game, you stepped into an elf’s, 
magician’s or warrior’s shoes. The objective was always to get 
out of a labyrinth, and to destroy all the opponents you came 
across. This required little skill, as all you needed to do was 
move and shoot. You could also collaborate, so the game was 
a sort of precursor to online multiplayers. Which is precise-
ly what I liked about it so much. So there I stood with three 
friends around the one arcade machine, in a fog of cigarette 
smoke! My parents weren’t too delighted, as my school work 
suffered and it was believed the arcades were packed with 
bad boys looking for a fight. There was no lack of competition; 
someone who wanted to play after you was quick to place 
their token on the machine. If you ‘died’, you had to throw a 
new token into the machine within ten seconds, otherwise 
you had to wait until the next round. I spent a great deal of 
money on it.” 

Prince of Persia
Game: Prince of Persia
Jaar van uitgifte: 1989
Genre: Singleplayer actiegame
Naam: Saulius Krygeris
Leeftijd: 25 jaar
Studie: Master Management

“Vanaf 1997 speelde ik dit spel. Het was mijn eerste game op 
mijn eerste computer, de HP Vectra. De game zelf was maar zo’n 
10 megabyte, terwijl je op de hele computer slechts 1,5 gigabyte 
kon opslaan. Om de game te kunnen spelen, moest je het kopië-
ren van een floppydisk naar de computer. En dan het spel, waarin 
een prins moest ontsnappen en een prinses bevrijd moest wor-
den. Man, het heeft een tijd geduurd voordat ik doorhad hoe ik 
het zwaard kon pakken, waarmee je het eerste level kon uitspe-
len. Het was heel frustrerend en uitdagend, omdat je binnen een 
uur alle twintig levels uitgespeeld moest hebben, anders kon je 
weer helemaal opnieuw beginnen. Ik nodigde mijn vrienden al-
tijd uit om bij mij het spel te komen spelen. In Litouwen hadden 
weinig mensen toen namelijk computers.”

“I started playing this game in 1997. It was my very first game 
on my very first computer, the HP Vectra. The game itself was 
only around 10 MB, whilst you could only save 1.5 GB on the 
whole computer. In order to play the game, you had to copy 
it from a floppy disk onto the computer. The game involved a 
prince who had to escape and a princess who had to be saved. 
Honestly, it took me quite some time to work out how to grab 
the sword which would take you up a level. It was very frus-
trating and challenging, as you had to play out all twenty lev-
els within an hour, otherwise you’d have to start all over again. 
I always invited my friends to come over to mine to play; you 
see, in Lithuania few people had computers then.”

Game: Prince of Persia
Year of release: 1989
Genre: Single-player action game
Name: Saulius Krygeris
Age: 25 
Degree: Master Management

Game: Gauntlet
Year of release: 1985
Genre: Action
Name: Etienne Augé
Age: 43 
Position: Lecturer in 
Communication (ESHCC)

↘
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The Longest 
Journey
Game: The Longest Journey
Jaar van uitgifte: 1999
Genre: Avonturengame 
Naam: Lovisa Salomonsson
Leeftijd: 21 jaar
Studie: International Bachelor 
Arts and Culture Studies

“Ik ben waarschijnlijk één van de grootste fans van dit spel, dat 
ik in totaal wel drie keer heb uitgespeeld. Toen ik het speelde, 
vanaf 1999, vond ik de graphics briljant. Je moest in het spel 
allerlei magische stenen verzamelen, die je vond door met ver-
schillende mensen te spreken. Ik was eerst helemaal niet geïn-
teresseerd in games, maar mijn vader gaf het spel aan me toen 
ik vijf was. Achteraf moet ik er wel erg om lachen, want de per-
sonages scholden veel en er werden veel expliciete seksuele op-
merkingen gemaakt. Ook zat er een scène in waarin een oude 
vrouw in een monster veranderde en waarvan ik nu als 21-jarige 
nog kan schrikken. Hoe kon mijn vader dit ooit aan mij, als klein 
meisje, geven? Het was eigenlijk een heel politieke game, waar-
in de angst voor technology out of control, zoals je dat bijvoor-
beeld ook bij 1984 van George Orwell zag, duidelijk naar voren 
kwam. In het spel werd echt onderscheid gemaakt tussen een 
romantische, magische wereld aan de ene kant en een rationele, 
technische wereld aan de andere kant. Dat sprak me zeer aan.”

“I’m probably one of this game’s biggest fans; it’s a game I’ve 
completed a total of three times. When I played it at first in 
1999, I thought the graphics were brilliant. In the game you 
had to collect all kinds of magic stones, which you found by 
talking to various people. At first, I wasn’t at all interested in 
games, but my dad gave me the game when I turned five. It’s 
quite amusing looking back really, as the characters swore 
a lot and a lot of sexually explicit comments were made. It 
also contained a scene where an old woman changed into a 
monster, which still gives me the heebie-jeebies at 21 years of 
age. How could my dad have thought to give this to me, a little 
girl? Actually, it was quite a political game, in which the fear 
of technology veering out of control, think George Orwell’s 
1984, clearly came to the fore. The game made a clear distinc-
tion between a romantic, magical world on the one hand and 
a rational, technical one on the other. That appealed to me.”

Grand Theft Auto 
San Andreas
Game: Grand Theft Auto 
San Andreas
Jaar van uitgifte: 2004
Genre: Actiegame
Naam: Pim de Bree 
Leeftijd: 24 jaar
Studie: Bachelor Geneeskunde

“Toen de game uitkwam voor de pc, heb ik hem meteen gekocht. 
Het spel was zeer compleet en dat trok me aan. Je had in de sin-
gle-player een hele verhaallijn die je kon spelen, en waarbij je 
de hoofdpersoon steeds volgde. Daarin moest je allerlei missies 
afronden en mensen vermoorden. Ook ben ik vaak aan de slag 
geweest met de mods, waarmee je bijvoorbeeld bestaande voor-
werpen kon aanpassen of nieuwe missies toevoegde. Het was 
een lekker spel, omdat je even niet hoefde na te denken. Ik ge-
loof niet zo in mensen die stellen dat je agressief wordt van de 
game. Natuurlijk is er een uitlokkende factor, maar die is alleen 
gevaarlijk als je van nature al instabiel bent. Ik denk dat bijna 
de hele huidige studentenpopulatie dit spel gespeeld heeft, en 
daarvan zijn er toch maar heel weinig echt agressief.”

“When the game became available on a PC, I bought it straight 
away. The game was comprehensive, which appealed to me. In 
the single-player mode you had a whole story line you could 
play out, in which you kept following the protagonist. You had 
to complete all kinds of missions, and kill people. I also often 
did the mods, with which you could adjust existing objects, 
for example, or add new missions. It was a relaxing game; you 
didn’t have to think for a while. I don’t really go with the idea 
that games make you aggressive. Of course, there’s an ele-
ment of incitement, but that only becomes an issue to those 
already unstable by nature. I should think almost the entire 
student population has played this game, yet only a very 
small number of these are truly aggressive.”

Game: The Longest Journey
Year of release: 1999
Genre: Adventure 
Name: Lovisa Salomonsson
Age: 21 
Degree: International Bachelor 
Arts and Culture Studies

Game: Grand Theft Auto 
San Andreas
Year of release: 2004
Genre: Action
Name: Pim de Bree 
Age: 24 
Degree: Bachelor of Medicine



ACHTERGROND / BACKGROUND35

tekst / text GIORGIA CHIESA

Telefoonspelletjes 
Welke games zijn studenten toch aan het spelen 
wanneer ze voorovergebogen driftig op hun 
telefoon aan het tikken zijn?

Vincent Willemse (22) volgt de premas-
ter voor Media, Culture & Society. Hij is 
half-Nederlands, half-Filipijns.
“De game die ik het vaakst speel, is Respawn-

ables. De charme zit hem in de eenvoud. Er 

komt geen strategie bij kijken en het spelen 

van deze game is een manier om even te ont-

spannen. De game is al een paar jaar oud, 

maar ik heb hem pas kort geleden in handen 

gekregen. Het is geen gezelschapsspel, maar 

eerder iets wat je in je eentje speelt en waar 

je personage door allerlei omgevingen en 

achtergronden dwaalt. Verder heb ik de app 

Gameboyd gedownload. Met die app kan ik 

games als Pokémon of Super Mario spelen. 

Die vind ik echt verslavend. Ik speel het liefst 

in de metro of trein. Het is een goede afleid-

ing.”

Mobile games
Which games are students playing when they tuck 
their head and start furiously tapping on their 
phone’s screen?

Vicent Willemse (22) studies the Premaster 

of Media, Culture and Society. He is half 

Dutch, half Philippino.  

“The game I play most is Respawnables. Its 

simplicity is what captured me, there’s no 

strategy involved. Playing is a way to relieve 

stress. The game is a few years old, but I only 

recently got my hands on it. It’s not a pack 

game, more a loner game where your charac-

ter roams different settings and shots. Moreo-

ver, I’ve downloaded an app called Gameboyd 

which allows me to play games like Pokemon 

or Supermario. I’m really hooked on these 

games. I prefer to play on the metro or in the 

train. It’s a good diversion.”

Crusader Kings II
Game: Crusader Kings II
Jaar van uitgifte: 2012
Genre: Strategie
Naam: Christiaan Hoogenboezem 
Leeftijd: 23 jaar
Studie: Bachelor Geschiedenis

“Ik speel vaak de single-player op mijn computer. Je kunt bij dit 
spel in de schoenen gaan staan van middeleeuwse dynastieën. 
Het is heel geavanceerd en er zijn talloze scenario’s. Zo kun 
je bijna ieder jaartal tussen 1066 en 1453 naspelen in Europa, 
Noord-Afrika, het Midden-Oosten en India. Ook zijn er wel een 
paar duizend personages, die allemaal weer hun eigen karakter-
eigenschappen hebben. Die eigenschappen beïnvloeden op hun 
beurt hoeveel allianties en oorlogen je hebt. Je kunt echt de ge-
schiedenis herschrijven, en dat vind ik als geschiedenisstudent 
heel interessant. Bijvoorbeeld als de broer van Karel de Grote, 
die dan probeert om hem van de troon te stoten.
 Uiteindelijk speel je bij een dynastie van generatie op generatie. 
Tegelijkertijd gebeuren er tijdens het spel dingen waarop je geen 
vat hebt, omdat de kunstmatige intelligentie van het spel dat 
zelf bedenkt. Het meest bizarre dat ik daarbij heb meegemaakt, 
is dat mijn derde zoon mijn andere twee zoons vermoordde. Hij 
was bezeten door de duivel en pleegde later zelfmoord, terwijl 
hij toen al tien jaar op de troon zat!”

“I often play the single-player on my computer. With this 
game you can step into the world of medieval dynasties. It is 
very advanced and there are countless scenarios. For exam-
ple, you can play out each year between 1066 and 1453 in Eu-
rope, North Africa, the Middle East and India. Moreover, there 
are a couple of thousand characters, all with their own perso-
nas. In turn these personas influence the number of alliances 
and wars you have. You can rewrite history, which as a history 
student I find fascinating. For example, being the brother of 
Charles the Great, who then tries to overthrow him. 
Ultimately, with a dynasty you play from generation to gen-
eration. At the same time, during the game things happen 
over which you have no control, as the game’s artificial in-
telligence comes into play. The most bizarre that I’ve come 
across in this instance is that my third son murdered my two 
other sons. The devil had got to him, and later he commit-
ted suicide, although he’d been on the throne for ten years 
by then!”

Game: Crusader Kings II
Year of release: 2012
Genre: Strategy
Name: Christiaan Hoogenboezem 
Age: 23 
Degree: Bachelor History

↘
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Vroeger speelde hij zelf ook nogal 

veelvuldig computergames – van 

het type adventure en shooting, 

maar ook wel voetbalgames, zoals 

FIFA – maar sinds hij getrouwd is 

en vader van twee kinderen, is dat 

een heel stuk minder geworden. 

Gelukkig kan universitair docent 

Wannes Ribbens uit hoofde van 

zijn beroep zich nog steeds onle-

dig houden met het bestuderen 

van games. Ribbens bestudeert 

enerzijds hoe spelers games (zo-

als Call of Duty, Grand Theft Auto) 

ervaren, en wat hun motieven zijn 

om bepaalde games te spelen. Een 

en ander om het debat over de re-

latie tussen videogames en geweld 

van wat meer gefundeerde kennis 

te voorzien. Hij wil daarbij vooral 

benadrukken dat gewelddadige 

games vaak complex zijn en door 

iedereen anders ervaren worden. Er 

blijken zo’n vier ideaaltypische spe-

lers te zijn: de run and gun players 

(die vooral willen ontspannen door 

een potje te knallen), de doordachte 

verdedigers/aanvallers voor wie de 

game vooral een puzzel is die moet 

worden opgelost, de realismezoe-

kers en de echte achievers die gaan 

voor de highest score. Het spelen 

van gewelddadige games is voor ve-

len niet zomaar hersenloos enter-

tainment. Uit zijn onderzoek blijkt 

bovendien dat sociaaleconomische 

factoren, zoals opleiding en het feit 

of men al dan niet gepest werd op 

school,  velen malen meer van in-

vloed zijn op de mate van agressie 

dan het aantal uren dat iemand met 

z’n PlayStation bezig is. Dat effect 

bleek zo goed als afwezig.

Anderzijds onderzoekt Ribbens hoe 

games gebruikt worden in meer ex-

treme omstandigheden. Daarvoor 

interviewde hij Belgische gedeti-

neerden in de gevangenissen van 

Brugge en Leuven. In Brugge zit-

ten de gevangenen 23 uur per dag 

op cel; zij spelen games vooral om 

de tijd te doden, alleen of met hun 

celgenoten. In Leuven is het regi-

me wat milder en is het spelen van 

games meer een sociaal gebeuren. 

Maar voor beide gevallen geldt: 

de gedetineerden spelen om even 

te kunnen ontsnappen aan de ge-

vangenismuren en om de hersens 

getraind te houden en zodoende 

zo min mogelijk ‘bakschade’ op te 

lopen. 

Assistant professor Wannes Rib-
bens used to play a lot of computer 

games himself in the past. These were 

usually adventure and shooting-type 

games as well as football games like 

FIFA, but he doesn’t play so often 

now he’s married with two children. 

Fortunately, Wannes can still study 

games in the course of his professi-

on. First of all, he examines the way 

in which gamers experience games 

such as Call of Duty or Grand Theft 

Auto, and the reasons why they play 

certain games. His research aims to 

contribute valid information to the 

debate on the connection between 

video games and violence. In par-

ticular, he wants to emphasise that 

violent games are often complica-

ted and that each individual gamer 

experiences them differently. He 

has discovered that there are four 

basic types of gamers: the ‘run and 

gun’ type whose main aim is to relax 

with a good shoot-out, the ‘attack 

and defend’ type who thinks it all out 

and who sees games as a riddle that 

has to be solved, the ‘realism see-

ker’ type, and the ‘real achiever’ type 

who goes for the highest score. For 

many people, playing violent games 

doesn’t necessarily have to be just 

a mindless form of entertainment. 

And Wannes Ribbens’ research also 

shows that socio-economic factors 

such as gamers’ level of education 

and whether or not they were bullied 

at school have a far greater influence 

on the degree of aggression than the 

amount of time they spend at their 

PlayStations. That last factor turned 

out to be of very little significance.

Secondly, Wannes Ribbens is inves-

tigating how games are used under 

more extreme circumstances, and 

he interviewed a number of Belgian 

inmates at the prisons in Bruges and 

Louvain to find out more about this. 

Detainees in Bruges are kept in their 

cells 23 hours a day, so their main 

reason for playing games is to pass 

the time. They play by themselves or 

with the other detainees in their cells. 

The prison regime is more humane in 

Louvain and playing games is more 

of a social event. But the inmates at 

both prisons all play simply in order 

to escape from their situation and 

keep their minds trained and alert to 

avoid ‘prison damage’ as far as pos-

sible.

tekst / text GERT VAN DER ENDE  
fotografie AYSHA GASANOVA

Videogames en geweld/
and violence
Wannes Ribbens (31) Erasmus School of History Culture and Communication
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  nog iets 
    te 
   Spelen?

How playful

tekst / text GIJS VAN OENEN
illustraties / illustrations ESTHER DIJKSTRA
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Spelen, het klinkt zo leuk, zo 
onbezorgd. Kinderen spelen, 
dieren spelen. Aandoenlijk om 
te zien, aanstekelijk ook voor-
al. Ze doen iets louter om het 

inherente plezier dat het geeft. Niemand 
verplicht je om te spelen – het gaat van-
zelf, althans zolang je niet in de greep 
bent van al die beslommeringen die ‘seri-
eus’ heten en die mensen boos of angstig 
kan doen worden als je er een spel van 
probeert te maken. Spel is er wanneer de 
bezigheid op zichzelf voldoening en ple-
zier geeft. Het resultaat telt niet, of staat 
in ieder geval niet centraal; het spel is een 
doel op zichzelf.
Deze zomer zijn er weer Olympische Spe-
len – die wonderlijke traditie van wed-
kampen die al in 776 voor Christus zou 
zijn ontstaan. De Spelen maken van het 
spel natuurlijk al een wedstrijd, meer dan 
louter een spel om het spel. Maar toch, 
het ging en gaat niet in de eerste plaats 
om de knikkers. Het is nu misschien zo-
wat vergeten, maar ook de moderne spe-
len, zoals we die kennen sinds Pierre de 

Coubertin, waren tot in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw alleen voor amateurs. 
Betaalde sport was taboe; voorop stond 
harmonieuze lichamelijke ontwikkeling 
- geestelijke ook trouwens – alsmede res-
pect voor de tegenstander en versterking 
van de vriendschapsbanden tussen de vol-
keren. Deelnemen, meende De Coubertin, 
is belangrijker dan winnen.

Hardnekkigste parasiet
In dat amateurisme komt de klad omdat 
er wel erg veel gouden medailles worden 
gewonnen door atleten vanachter het ‘IJ-
zeren Gordijn’, dat toen nog tussen West- 
en Oost-Europa hing. Die hebben officieel 
een baantje bij de overheid, maar zijn in 
feite door de communistische staat vrijge-
steld om te sporten. Amerikaanse atleten 
blinken ook vaak uit, doordat ze formeel 
studenten zijn, maar nauwelijks studeren 
en met behulp van scholarships in feite 
betaald en professioneel sporten. En so-
wieso wordt het steeds moeilijker om en-
thousiasme op te wekken voor amateur-
prestaties waar steeds meer professio-

G
ames – the word sounds 
playful and carefree. Chil-
dren play. So do animals. 
It’s touching and also 
quite infectious to watch 

them play. Children and animals play 
just for the inherent joy it gives them. 
No one can force people to play; we do 
so of our own accord, provided that 
we don’t get carried away by all those 
things we call ‘serious’ and which can 
make people feel angry or scared if 
others try and turn them into a game. 
A game is a game when the activity in 
itself provides us with satisfaction and 
enjoyment. The result doesn’t count, 
or isn’t the main aspect of the game; 
the game is an objective in its own 
right.
This summer will see another edition 
of the Olympic Games, a strange tra-
dition of matches and contests said to 
have been born in 776 BC. The Olym-
pics turn games into competitions, 
rather than games for games’ sake. 
Even so, they did not use to be, and ↘

Van de idealen van Pierre de Coubertin, grondlegger van 
de moderne Olympische Spelen, is bij de hedendaagse 
Olympiade weinig over, schrijft universitair hoofddocent 
Praktische filosofie Gijs van Oenen.

When it comes to the present-day Olympic Games, not 
much is left of the ideals held by Pierre de Coubertin, the 
founder of the modern Olympics, writes Gijs van Oenen, 
associate professor in Practical Philosophy.
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nele sporters deze liefhebbers in prestatie 
gaan overvleugelen. Ook de opkomst van 
de televisie en de daarmee verbonden 
commercie speelt natuurlijk een rol; als 
media steeds meer gaan betalen om de 
Spelen uit te zenden, is het steeds moei-
lijker het geld voor sporters buiten de 
deur te houden.
En voor officials natuurlijk. Want waar 
professionele sport is, zijn officials. Zeker, 
die zijn belangrijk en noodzakelijk om de 
sport te ondersteunen. Maar bij de Spelen 
hebben vooral ook zij een field day; het 
zou me niet verbazen als het aantal offici-
als het aantal deelnemers overtreft. Met 
circussen als de Spelen en voetbalkam-
pioenschappen zijn enorme hoeveelhe-
den geld gemoeid, en het is dan ook niet 
verbazend dat de betrokken sportbonden 
regelmatig in het nieuws zijn met cor-
ruptieschandalen en zelfverrijkingsprak-
tijken. Geef het volk brood en spelen, en 
jezelf 71 miljoen euro – bij de wereldvoet-
balbond FIFA bleek onlangs dat de drie 
topbestuurders elkaar in vijf jaar tijd dit 
bedrag aan salarisverhoging hebben ge-
geven. Alleen in de financiële sector, ook 
niet verbazend natuurlijk, zitten nog gro-
tere graaiers – die het volk overigens niet 
eens brood en spelen geven. Maar ook los 
van zelfverrijking groeit ieder jaar weer 
de invloed van de commercie op de Spe-
len, en op de sport in het algemeen. Dat 
we er gratis naar kunnen kijken, 24 uur 
per dag op meerdere zenders tegelijk, is 
vanwege de hardnekkigste parasiet die 
de evolutie sinds de vlo en de luis heeft 
voortgebracht: de reclame.
En dan vergeet ik nog iets moderners 
in dit genre: matchfixing. Dat er gegokt 
wordt op de uitslag van sportwedstrij-
den is geen nieuws. Dat dit een hele tak 
van sport kan dragen ook niet – wie wel 
eens naar snooker kijkt (Betfred!) weet er 

alles van. Bij snooker lijkt het ook prima 
te werken; die sport wordt gedomineerd 
door Engelsen en die houden nu eenmaal 
van gokken én van fair play. Maar of daar 
niet toch ook gefixt wordt, weet je nooit 
helemaal zeker. Al helemaal niet omdat 
het verschijnsel fixen zich niet beperkt 
tot belangrijke wedstrijden. Zo schijnt 
in het Nederlandse voetbal ooit een wed-
strijd tussen Willem II en FC Utrecht 
gefixt te zijn. Een poor man’s versie van 
manipulatie op de beurs, zullen we maar 
zeggen.

Boycots
Behalve geld is ook politiek moeilijk bui-
ten de deur te houden. Zelden gaat het 
alleen om de sport. Er is heel wat geboy-
cot in de Spelen door de jaren heen, om 
politieke redenen. Bijvoorbeeld in Ber-
lijn, 1936. Nee, niet vanwege de nazi’s 
– het ging om Ierland, dat boos was dat 
men alleen nog de, door de vermaledijde 
Engelsen ontworpen, Ierse Vrijstaat wil-
de toelaten en niet het al van het Geme-
nebest onafhankelijke nieuwe Ierland. 
Nederland boycotte de Spelen van 1956 
in Melbourne vanwege de brute Sov-
jet-invasie van Hongarije. Twee Ameri-
kaanse atleten brachten in 1968 tijdens 
hun medaille-uitreiking met een zwarte 
handschoen de Black Power groet – zo 
shockerend destijds dat ik het me nog 
kan herinneren. In 1972 en 1976 hielden 
diverse Afrikaanse landen een boycot, 
om zo Zuid-Afrika en Rhodesië (nu Zim-
babwe) van de Spelen te weren vanwege 
hun apartheidsregimes. Op de Spelen 
van 1980 in Moskou ontbraken de Ame-
rikanen, en op de Spelen van 1984 in Los 
Angeles de Russen. Al met al zijn vanaf 
1896 maar vijf landen steeds van de partij 
geweest: Griekenland, Australië, Frank-
rijk, Groot-Brittannië en Zwitserland.

Geef het volk 
brood en spelen, 
en jezelf 71 
miljoen euro
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still aren’t, primarily about money. Not 
many people may remember this now, 
but even the modern-day Olympics, as 
initiated by Pierre de Coubertin, were 
restricted to amateur athletes until 
well into the 1970s. Paid athletes were 
not allowed to participate. The Games 
emphasised harmonious physical and 
psychological development, respect for 
one’s opponents and strengthened ties 
between peoples. De Coubertin felt that 
taking part was more important than 
winning.

Most tenacious parasite
This emphasis on amateur sport eroded 
because athletes from behind the ‘Iron 
Curtain’, which hung between Western 
and Eastern Europe at the time, were 
winning an awful lot of gold medals at 
the time. Officially, these athletes were 
employed by government agencies, but 
in actual fact the socialist authorities 
relieved them of their duties so as to al-
low them to train. For their part, Amer-
ican athletes tended to excel as well 
because they were formally enrolled in 
universities, but hardly spent any time 
studying, getting scholarships which 
pretty much made them paid and pro-
fessional athletes. Furthermore, it was 
becoming increasingly hard to drum 
up enthusiasm for amateur achieve-
ments that were frankly being outdone 
by more professional athletes. Need-
less to say, the rise of television and 
the attendant commercial factors also 
played a part in athletes becoming paid 
workers. Now that the media were pay-
ing increasingly tremendous fortunes 
to obtain the broadcasting rights to the 
Olympics, it was becoming increasingly 
hard to stop athletes from getting paid.
Or officials, for that matter. Because 

professional sporting events require 
officials. Sure, they are important, and 
they are required at the best of times to 
support their sports. However, they are 
especially important at the Olympics. 
I would not be surprised if the number 
of officials working at the Olympics ex-
ceeded the number of athletes. Outra-
geous amounts of money are involved 
in mega events such as the Olympics 
and the Football World Cup, so it should 
come as no surprise that the agen-
cies involved in the running of these 
events regularly make headlines due to 
corruption scandals and self-enrich-
ment schemes. Give the people bread 
and games, but give yourself 71 million  
euros – it recently turned out that three 
high-ranking officials with world foot-
ball association FIFA had awarded each 
other this sum in salary rises over the 
course of five years. Not surprisingly, 
only in the finance sector will you find 
greedier people, who, moreover, can’t 
even be bothered to give the people 
bread and games. But even when offi-
cials are not making themselves rich, 
the world of commerce is having a 
greater impact on the Olympics, and 
sport in general, every year. The fact 
that we can watch the Games for free, 
24 hours a day and on several stations 
at once, is due to the most tenacious 
parasite evolution has given us since 
fleas and lice: advertising.
And let’s not forget an even more 
modern development in this genre: 
match-fixing. We all know people bet on 
the scores of sporting events. We also 
know that this carries entire sports, as 
anyone who ever watches snooker (Bet-
fred!) can attest. It seems to work very 
well for snooker, which is a game domi-
nated by Brits, who not only like bet-
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Ook moeilijk buiten de deur te houden is 
doping. Dat is niet alleen maar een kwes-
tie van een paar onsportieve deelnemers 
of sportbonden die stiekem wat met pil-
letjes rommelen. Moderne topsport be-
vindt zich zodanig op de grens van het 
menselijk prestatievermogen en – even 
belangrijk – de belangen die ermee zijn 
gemoeid zijn zo gigantisch, dat het eigen-
lijk verwonderlijk is als er nog sporters 
zijn die niet op de een of andere manier 
van doping gebruikmaken (oké, Dafne 
Schippers gebruikt echt niet). Dat heel 
serieuze topsport en doping zelfs langdu-
rig kunnen samengaan, bewees wielren-
ner Lance Armstrong; lastig te zeggen of 
Lance nu een held is, of een bedrieger, of – 
lastiger nog – allebei tegelijk. Nog los van 
sportieve en morele bezwaren stelt de 
doping ons ook voor grote praktische pro-
blemen. Vroeger wisten we meteen na de 
wedstrijd wie er gewonnen had; nu moe-
ten we wachten, maanden of soms zelfs 
jaren, op de uitslag van contra-expertises 
en hoger beroepen om te weten wie nou 

de nummer een was en wie de nummer 
twee. Het beste zouden we de medail-
le-uitreikingen pas een of twee Spelen 
later kunnen doen; niet zo fijn, maar wel 
zo eerlijk.

Sportieve sporten
De vraag is sowieso wat eigenlijk nog 
sportieve sporten zijn. Dat lijkt een tau-
tologie maar dat is het verre van. Kijk 
naar het geduw, getrek en geschop in het 
hedendaagse voetbal en je weet genoeg. 
‘Goed!’, riep commentator Ruud Gullit 
ooit enthousiast toen een middenvelder 
in een Europacupwedstrijd binnen vijf 
minuten een keiharde, gemene overtre-
ding maakte op de achillespees van zijn 
tegenstander. Je moest, zo zei Gullit, 
‘laten weten dat je er bent’ en vooral de 
timing was prima: zo vroeg in de wed-
strijd krijg je namelijk vast nog geen gele 
kaart. Scherp gezien Ruud. En ondertus-
sen maar armbandjes uitdelen met ‘res-
pect’.  
Dan het laatste aspect dat de Spelen en de 

sport even fascinerend als problematisch 
aankleeft: het nationalisme. Op de Spelen 
is iedereen aanwezig als natie, met vlag-
vertoon en al. We zijn himmelhoch jauch-
zend als het Nederlandse elftal wint of 
juist zum Tode betrübt als het verliest, net 
als bij Ranomi, Max of Dafne: ze zijn Ne-
derlands, en dus zijn ze onze helden. En 
dan is Nederland hierin, zoals in alles, nog 
een gematigd land. Elders leeft en sterft 
men bij de nationale sportprestaties, 
al helemaal in een Latijns-Amerikaans 
land zoals Brazilië. Geen fan zijn is daar 
landverraad. Dat nationalisme maakt 
natuurlijk ook het principe van ‘brood 
en spelen’ mogelijk, waarbij het element 
‘brood’ eigenlijk zelfs van minder belang 
lijkt. Dit is des te fascinerender omdat op 
lokaal niveau dit nationalistisch chauvi-
nisme helemaal niet meer lijkt te gelden: 
hoeveel Rotterdammers, of Nederlan-
ders, spelen er eigenlijk in Feyenoord, 
en hoeveel Spanjaarden, of Catalanen, in 
Barcelona? Toch zijn Catalanen apetrots 
op ‘hun’ Barcelona en Rotterdammers op 
‘hun’ Feyenoord, en leent de sport zich 
dus moeiteloos voor het manipuleren van 
nationale sentimenten.

Postnationale Spelen
Laten we het eens anders doen! Aan 
match-fixing, doping en onsportiviteit 
kunnen we vrees ik niet veel veranderen. 
Maar waarom nog een dergelijke organi-
satie op nationale titel? Weg met die na-
tionale shirtjes en volksliederen. Laten 
we eens Spelen houden waarin iedereen 
zelf kan bepalen met of namens wie zij of 
hij wil uitkomen. Prima voor de sporters, 
lijkt mij, die worden zo democratisch en 
sociaal empowered. Minder fijn voor de 
sportbonden en de officials, die moeten 
een veer laten. Brood en spelen voor het 
volk zijn er per definitie niet meer bij, 
omdat er geen volkeren meer als naties 
worden aangesproken, of gemanipuleerd. 
Maar de idealen van Pierre de Coubertin 
– edelmoedigheid, ridderlijkheid, respect 
voor de tegenstander en versterking van 
de vriendschapsbanden tussen de volke-
ren – zijn er veel beter mee gediend. Laat 
de postnationale Spelen beginnen!

Gijs van Oenen is universitair hoofddo-
cent Praktische filosofie aan de Faculteit 
der Wijsbegeerte van de EUR

↙
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Power salute during their medal cere-
mony – an event so shocking at the time 
that I can still remember it today. In 
1972 and 1976 several African countries 
threatened to boycott the Games so as 
to ensure that South Africa and Rhode-
sia (present-day Zimbabwe) could not 
participate because of their apartheid 
regimes. The Americans did not attend 
the 1980 Moscow Olympics, while the 
Soviets and many of their allies boy-
cotted the 1984 Los Angeles Olympics. 
In all, only five countries have attend-
ed every single Olympics since 1896: 
Greece, Australia, France, Great Britain 
and Switzerland.
Another thing which is proving hard to 
eradicate from the Olympic Games is 
doping. It’s not just a matter of a few 
unsporting participants or sports fed-
erations surreptitiously popping pills. 
Modern elite-level sport has pretty 
much reached the zenith of what is hu-
manly achievable and, just as impor-
tantly, the interests served with ath-
letes’ victories are so immense that it 
would frankly be a miracle if there were 
still any athletes out there who do not 
dope in any way (all right, we all know 
that Dafne Schippers really does not 
dope). That serious elite-level sport and 
doping can go hand in hand for a long 
time was proven by cyclist Lance Arm-
strong. It is hard to say whether Lance 
is a hero or a cheat or – even more 
complicated – both. In addition to the 
ethical issues and unsportsmanlike be-
haviour involved in doping, doping also 
poses practical problems these days. 
Back in the old days, we knew immedi-
ately after a competition or race who 
had won; now we must wait, sometimes 
for months or even years, for the re-
sults of the ‘B’ samples and appeals to 
be published before knowing who is No.1 
and who is No. 2. It might be better not 
to award any Olympic medals until one 
or two Olympiads later – not the nicest 
thing to do, but fair, all right.

Sportsmanlike sports
One might wonder, at this point, if there 
are any sportsmanlike sports left. This 
might sound like a tautology, but it’s 
not. The pushing, pulling and kicking 
going on in today’s football is emblem-
atic of sport in general. ‘Great!’ football 
commentator Ruud Gullit once en-

Give the people 
bread and 
games, and give 
yourself 71 
million euros
 

ting, but also love fair play. Of course, 
matches may be fixed there, too – we’ll 
never know for sure. Least of all be-
cause match-fixing isn’t restricted to 
major games. For instance, in the Dutch 
Premier League (Eredivisie), a football 
game between Willem II and FC Utre-
cht is said to have been fixed once. One 
might call it the poor man’s version of 
stock market manipulation.

Boycots
The Olympics are not just subject to 
money, but also to politics. They are 
hardly ever just about sport. There have 
been quite a few boycotts of the Olym-
pic Games over the years. Take Berlin 
1936, for instance. No, those Olym-
pics weren’t boycotted because of the 
Nazis. Rather Ireland boycotted them 
because it did not like the fact the IOC 
would only allow athletes representing 
the British-designed Irish Free State 
to compete, rather than athletes rep-
resenting Ireland, which had by then 
gained its independence from the Brit-
ish Commonwealth. The Netherlands 
boycotted the 1956 Melbourne Olym-
pics due to the Soviets’ attendance fol-
lowing their brutal invasion of Hungary. 
In 1968, two American athletes, each 
wearing a black glove, delivered a Black ↘
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thusiastically yelled when a midfielder 
in a Champions League game commit-
ted a nasty foul within five minutes of 
kick-off, roughly stepping on his op-
ponent’s Achilles tendon. Gullit stat-
ed that it was important that players 
remind their opponents of their pres-
ence and that this player had shown 
great timing, as he was unlikely to be 
booked so early in the game. Great 
analysis, Ruud. By all means keep 
handing out those bracelets that say 
‘Respect’. 
Then there’s one final aspect which 
makes the Games and sport in gen-
eral both fascinating and problem-
atic: nationalism. The Olympics are 
attended by flag-waving nations. We 
are himmelhoch jauchzend when the 
Dutch national football team wins, and 
zum Tode betrübt when it loses. Ditto 
with Ranomi, Max and Dafne. They are 

Dutch, therefore they are our heroes. 
And just to think that the Dutch are 
actually quite moderate in this regard, 
as we are in many things. In many 
other countries people live and die by 
their national teams’ achievements in 
sport – especially in Latin American 
countries like Brazil, where not being 
a fan is considered an act of treason. 
Of course, it is this same nationalism 
which makes the principle of ‘bread 
and games’ possible, with the ‘games’ 
element seemingly outweighing the 
‘bread’ one. This is all the more fas-
cinating because no such patriotism 
seems to be involved at the local fan 
level. How many Rotterdammers, or 
how many Dutchmen for that matter, 
play for Feyenoord? And how many 
Spaniards or Catalans play for Barce-
lona? Yet Catalans are proud as punch 
of ‘their’ Barcelona, while Rotterdam-
mers are proud as peacocks of ‘their’ 
Feyenoord. Which shows that sport 
can be endlessly used for manipulat-
ing national sentiments.

Post-national Olympics
Let’s do things differently for once! I 
fear we won’t be able to do anything 
about match-fixing, doping and un-
sportsmanlike behaviour. But why 
should athletes be asked to represent 
their countries? Let’s get rid of these 
national team jerseys and national an-
thems. Let’s have an Olympic Games 
where the athletes themselves get to 
decide with whom or on whose behalf 
they compete. This would be great for 
the athletes, I think, in that they would 
be empowered in a democratic and so-
cial manner. It would be less pleasant 
for the sports federations and offi-
cials, who would lose out on a fair bit of 
income. By definition, such Olympics 
would no longer be bread and games 
for the people, since peoples will no 
longer be addressed or manipulated as 
nation states. However, Pierre de Cou-
bertin’s ideals – generosity of spirit, 
chivalry, respect for one’s opponents 
and the strengthening of friendly ties 
between peoples – would be served a 
great deal better. Let the post-nation-
al Olympics begin! 

One might 
wonder if there 
are any 
sportsmanlike 
sports left
 

↙

Telefoonspelletjes 
Welke games zijn studenten toch aan het spelen 
wanneer ze voorovergebogen driftig op hun telefoon 
aan het tikken zijn?

De Noorse Nora Fiskaa Ljøstad (24) volgt de 
masteropleiding Kunst- en Cultuurweten-
schappen. 
“Ik moet bekennen dat ik verslaafd ben aan 

Candy Crush. Maar ik speel ook een aantal 

andere games op mijn telefoon. Neko Atsume 

bijvoorbeeld. In deze game speel je een katten-

baasje en moet je eten kopen voor je katten. Na 

een tijdje begon het wel wat te vervelen. Dat 

heb ik niet met Candy Crush, dat ik nu al twee 

jaar speel, sinds de Candy Crush-hype begon. 

Ik vind dat een leuke game, omdat je het op de 

automatische piloot kunt spelen met handbe-

wegingen en niet veel hoeft na te denken. Ik 

breng er de tijd mee door als ik op de tram of 

bus wacht, als ik me verveel of bij wijze van 

studieontwijkend gedrag. Eigenlijk is elk mo-

ment een goed moment om te spelen.”

Mobile games 
Which games are students playing when they tuck 
their head and start furiously tapping on their 
phone’s screen?

Nore Fiskaa Ljostad (24) studies the Master of 

Arts, Culture and Society, Norwegian. 

“I admit to be addicted to Candy Crush. Howe-

ver, there are a few other games I play when I’m 

on my phone and these are cat games. Neko 

Atsume is one of those. Being a cat owner and 

buying them food is what the game’s all about. 

After a while I got bored of it though. This didn’t 

happen with Candy Crush which I’ve now been 

playing for two years, since the ‘Candy Crush 

hype’. The game amuses me because it requires 

automatic gestures and doesn’t imply a lot of 

thinking. I use it to pass time, mainly waiting for 

trams or buses, when I’m bored or procrastina-

ting. Basically, any moment is good to play.”
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Ganzenbord
Gisteren was ik weer eens in mijn ouderlijk huis. Tegenwoor-
dig kom ik daar eigenlijk alleen nog maar op uitnodiging, als er 
verjaardagen worden gevierd of wanneer ik écht iets van mijn 
ouders nodig heb. Gisteren zocht ik daar naar een kaartspel 
om mee naar huis te nemen, want een student zonder kaart-
spel is als een studentenleven zonder bier. 
Bij mijn zoektocht stuitte ik op een oud bordspel dat met een 
laagje stof was bedekt: ganzenbord. Ik pakte het uit de kast 
en kreeg nostalgische gevoelens. De bedoeling van het spel – 
voor wie het niet weet - is om in zo weinig mogelijk beurten 
een pion van het begin naar het eind van een reeks velden te 
voeren, waarbij elke speler in elke beurt zijn pion zoveel velden 
moet verplaatsen als men ogen gooit met de dobbelstenen. 
Op het speelbord zijn speciale velden die de spelers hinderen 
op weg naar het einddoel: de brug, de put, de gevangenis en 
zelfs de dood…
Als kind was ik zó fanatiek, dat een potje zelden eindigde zon-
der ruzie, en als ik dan verloor was ik gebrand op revanche. 
Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik erin geloof dat het 
schrijven van mijn scriptie is als ganzenborden. Je start met 
al je medestudenten op hetzelfde speelveld met hetzelfde 
einddoel: je scriptie afronden en afstuderen. In de loop van 
je laatste jaar doe je eens in de week een poging om iets op 
papier te krijgen, waarbij het de ene keer lijkt alsof jouw inzet 
je figuurlijk over het bord laat vliegen en de andere keer alsof 
je geen meter vooruitkomt. Er zitten ook momenten bij dat ik 
het gevoel heb alsof ik al dagen in de put zit, wachtend totdat 
ik weer genoeg motivatie heb om verder te schrijven. Het ver-
velendste is het moment waarop ik het idee heb iets bereikt 
te hebben, om vervolgens van mijn scriptiebegeleider te horen 
dat mijn hele onderzoeksvraag maar even op de schop moet: 
veld 58: de Dood, terug naar start. 
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en de huidige si-
tuatie is dat ik al mijn data heb verzameld en bezig ben met 
de conclusie van mijn scriptie. Het spel is echter nog niet ge-
speeld. Het afronden van mijn scriptie is een endgame op zich, 
waarbij mijn meelezer een potentieel nieuw obstakel vormt. 
Naar analogie van het ganzenbord ben ik bij de laatste twaalf 
vakjes, en dus is de overwinning binnen bereik. Herhaaldelijk 
gooi ik met mijn dobbelstenen om precies op het 63ste vakje 
terecht te komen, en de overwinning binnen te slepen. Maar 
dit spel kennende, ben ik nog wel even aan het gooien…

Game of goose
Yesterday I went back to the house where I grew up. These 
days I only actually go there by invitation, for example if a 
birthday is being celebrated or if I really need something 
from my parents. While there, I went searching for a deck of 
cards to take back with me because a student without a deck 
of cards is like student life without beer. 
During my search, I came across an old dust-covered board 
game: game of goose. I took it out of the cupboard and felt 
nostalgic for my youth. The object of the game – for the sake 
of completeness – is to move a counter from the beginning 
to the end of a series of squares in as few moves as possible, 
with each player rolling the dice on each turn to determine 
how many squares he can move his counter. The game board 
features special squares that obstruct the players on their 
way to the finish: the bridge, the well, the jail, and even 
death... 
As a child, I was so fanatical that a game seldom went without 
arguments, and if I lost I would be burning for revenge. 
The more I think about it, the more I believe that writing 
my thesis is like a game of goose. You start with all your 
fellow students on the same playing field and with the same 
objective: completing your thesis and graduating. During the 
course of your final year, about once a week you try to get 
something on paper, with sometimes your efforts seemingly 
sending you flying across the board and other times making 
zero progress. There are also days when I feel as if I’ve been 
stuck in that well for days on end, waiting to muster enough 
motivation to continue writing. The worst, however, are 
times when I feel I have achieved something only to be told 
by my thesis supervisor that my entire research question 
needs total reworking: square 58: Death, go back to square 1. 
That was some months ago, and as things currently stand 
I have gathered all of my data and I am working on the 
conclusion of my thesis. However, the game has not yet been 
played. Completing my thesis is an endgame in itself, with 
my co-reader forming a potential new obstacle. Returning to 
the analogy of the game of goose, I’ve arrived at the final 12 
squares and victory is now within reach. I keep on throwing 
my dice to land exactly on the 63rd square and claim victory. 
But knowing this game, I’ll be throwing for a while yet...

Wouter Meijer (23) is  Masterstudent Health Care 
Management



Schrijf je vóór 31 augustus 
in voor het nieuwe collegejaar. 
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NIET meer mogelijk!
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In memoriam 

Tot ons grote verdriet is onze student Cihangir Berkcan 
op vrijdag 13 mei 2016 onverwachts overleden. Cihangir 
was 23 jaar. 

Cihangir Berkcan was een zeer betrokken en gemotiveerde eerstejaars-
student Rechtsgeleerdheid. Dit studiejaar hoopte hij niet alleen zijn eer-
ste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden, maar ook zijn 
diploma te behalen aan de Hogeschool Rotterdam.
Omdat Cihangir zich verder wilde ontwikkelen en in het verlangen om 
iets te betekenen voor de maatschappij, had hij besloten rechten te gaan 
studeren. Hij was een gemotiveerde student, vastbesloten om ook de 
studie Rechtsgeleerdheid tot een goed einde te brengen. Daarnaast was 
Cihangir actief lid van de juridische studievereniging JFR en nam hij en-
thousiast deel aan veel activiteiten.

Cihangir was een zeer sociaal mens, die velen inspireerde. Door de manier 
waarop Cihangir in het leven stond heeft hij veel anderen geraakt. “Hij 
was een meester in het geluk maken”, zoals een van zijn vrienden het ver-
woordde. Dat zijn leven zo plotseling tot een einde is gekomen, heeft veel 
studenten en docenten diep getroffen.

Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie en vrienden 
van Cihangir.

Suzan Stoter, decaan Erasmus School of Law
Fabian Amtenbrink, vicedecaan Erasmus School of Law

Rummikub, Triominos en Woordzoeker, 
de geliefde klassiekers van Goliath 
Goliath brengt al ruim 35 jaar spellen uit die zijn 
uitgegroeid tot klassiekers. Van Rummikub tot 
Triominos en Woordzoeker. Daarom presenteert 
het Nederlandse bedrijf niet alleen ieder jaar 
weer verrassende nieuwe spellen, maar zijn ook 
de geliefde bestsellers in vele uitvoeringen en 
varianten te koop.

www.goliathgames.nl
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Telefoonspelletjes 
Welke games zijn studenten toch aan het spelen 
wanneer ze voorovergebogen driftig op hun 
telefoon aan het tikken zijn?

Jeffrey Vos (21) uit Nederland volgt de pre-
master Sociologie.
“Fallout Shelter. Dat speel ik op mijn tele-

foon. Het concept is gebaseerd op de popu-

laire Xbox-game met dezelfde naam. Het doel 

is om een zo goed mogelijk uitgeruste schuil-

kelder te bouwen. Je begint gemakkelijk aan 

een nieuwe sessie en sluit deze net zo gemak-

kelijk weer. Eén sessie komt ruwweg overeen 

met een kortetermijndoel en duurt niet lang. 

Dat vind ik zo fijn aan deze game. Ik heb de 

game vorig jaar gedownload en sindsdien 

regelmatig gespeeld. Ik speel meestal onder-

weg of op de bank na een lange dag. Het is 

een goede manier om de tijd te doden en tot 

rust te komen.” 

Mobile games
Which games are students playing when they tuck 
their head and start furiously tapping on their 
phone’s screen?

Jeffrey Vos (21) studies the Premaster of 

Sociology, Dutch.

“Fall Out Shelter. That’s what I play on my pho-

ne. The concept stems from the popular Xbox 

game which carries the same name. The goal is 

to build a shelter as equipped as it can be. It’s 

easy to start a new session, but it’s also easy 

to close it. In fact, one session which roughly 

corresponds to a short term goal is quick and 

that’s what I like about it. I downloaded the 

game last year and I’ve played it ever since on 

and off. Usually I play when I am travelling or 

on the sofa after a long day. Playing is definite-

ly a way to kill time and ease my mind.” 
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