
 

243 

 

De computergame als narratief medium 

samenvatting 

 

 

Het onderwerp van deze dissertatie zijn narratieve computergames1, of, zoals ik ze zelf 

aanduid verhaalgestructureerde computergames. Deze games zijn verhaalgestructureerd 

omdat hier, anders dan bij regelgebaseerde games, het verhaalscript (en dus de 

ontwerper) bepaalt wat er gebeurt. Verhaalgestructureerde games worden door Jesper 

Juul (2005) games of progression (opeenvolging) genoemd. Regelgebaseerde games 

noemt hij emergente games, in het Engels games of emergence. Hoewel het lijkt dat het 

hier gaat om twee duidelijk te onderscheiden categorieën, is de werkelijkheid complexer. 

Veel emergente games hebben namelijk ook een verhaalcomponent, terwijl vrijwel alle 

verhaalgestructureerde games ook gestoeld zijn op regels. Bij gebrek aan alternatieven is 

de bestudering en analyse van met name verhalende games lange tijd gedomineerd door 

narratieve theorieën uit de literatuurwetenschap en filmstudies. Mede hierdoor werden de 

beginjaren van gamestudies gedomineerd door een stammenstrijd tussen ludologen en 

narratologen. Hoewel deze controverse inmiddels is bijgelegd, heeft deze en de eerdere 

dominantie van de narratologie ertoe geleid dat gamestudies zich de afgelopen jaren 

vooral heeft gericht op de regels (en hierdoor op de emergente games) en minder op het 

verhaal. De analyse van verhaalgestructureerde games kwam hierdoor in een tijdelijk 

vacuüm terecht. Desondanks bleef men narratologische theorieën uit de 

literatuurwetenschap en de filmwetenschap gebruiken om deze games te onderzoeken. 

Maar computergames zijn geen boeken, noch zijn het films. Daarom is het logisch aan te 

nemen dat de manier waarop zij verhalen vertellen anders is dan in beide andere media. 

Mijn voornaamste onderzoeksvraag was daarom te onderzoeken hoe games verhalen 

vertellen en hoe dit verschilt van films en boeken. In het verlengde hiervan vroeg ik me af 

in hoeverre de eerdere dominantie van de narratologie negatieve gevolgen gehad zou 

kunnen hebben voor de studie en de analyse van verhaalgestructureerde games. Ten 

slotte wilde ik nagaan of hardwareontwikkelingen, een niet te negeren element van 

computergames, van invloed zijn geweest op verhaalgestructureerde games. 

Om een specifiek medium systematisch te analyseren en te bestuderen is een 

indeling in concrete categorieën noodzakelijk. Literaire en filmische mediateksten worden 

ingedeeld in genres. Zo ook computergames. Maar waar, zoals ik in hoofdstuk II laat zien, 

                                            
1 Ik geef de voorkeur aan de term game(s) boven de term spel, omdat het woord computerspel (meestal wordt 

zelfs ‘computerspelletje’ gebruikt) een ingebouwde pejoratieve connotatie heeft, die het Engels niet kent. 
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de term genre met betrekking tot populaire literatuur en film gefundeerd is op inhoud of 

thema, duidt de term genre bij games categorieën aan die gebaseerd zijn op de 

gamevaardigheden die nodig zijn om een spel te spelen, en op de eraan gerelateerde 

ondersteunende kenmerken. Dit wil niet zeggen dat genres in games niet ook bepaalde 

verwachtingen bij de gamer oproepen, wel dat deze verwachtingen anders zijn. Een 

gamer die zich de spelvaardigheden van een bepaald genre eigen gemaakt heeft, 

verwacht niet alleen een ander spel van dit genre met succes te kunnen spelen; zij 

verwacht ook dat de gevraagde vaardigheden in het spel zelf toenemen in 

moeilijkheidsgraad, zodat zij haar repertoire aan vaardigheden kan verfijnen en uitbreiden. 

Omdat het om gamevaardigheden gaat, weegt genrekeuze in computergames zwaarder 

dan in andere media. Immers, wanneer men niet over de juiste vaardigheden beschikt kan 

men de game (inclusief het vertelde verhaal) niet tot een goed einde brengen. Aan de 

andere kant is genre in games minder bepalend in die zin dat gamers makkelijker omgaan 

met de vervagende genregrenzen dan de afnemers van andere media. Omdat de genre-

indeling van games gebaseerd is op spelvaardigheden, gaat deze minder gebukt onder 

esthetische kwesties en de daaraan gekoppelde debatten, zoals dit bijvoorbeeld het geval 

is bij film. 

Wanneer we games met andere media vergelijken, blijkt dat het genre adventure de 

meeste verwarring oplevert. In boeken en films, waar het om de inhoud van het verhaal 

gaat, is een avonturenverhaal een verhaal met een (nog altijd meestal) mannelijke 

protagonist die zich in een benarde situatie bevindt. Door gebruik te maken van zijn 

scherpzinnigheid en (wanneer het een actie-avontuur betreft) zijn fysieke vaardigheden 

weet hij zich uit deze situatie te bevrijden. In games, waar het om spelvaardigheden gaat, 

is een adventure een specifiek type verhaalgestructureerde game waarbij men het spel tot 

een succesvol einde kan brengen door objecten en aanwijzingen te vinden en door 

raadsels en (logische) problemen op te lossen. Met name bij het vergelijken van games 

met andere media is dit verschil van groot belang: wanneer men uitsluitend af zou gaan 

op het genre, zou men appels (inhoudsgenre) met peren (vaardigheidsgenre) vergelijken. 

Om een dergelijke verwarring te voorkomen stel ik in hoofdstuk II voor om de term genre 

alleen te gebruiken wanneer het om de inhoud van het verhaal gaat, en de term type te 

gebruiken wanneer het om spelvaardigheid gaat. Aangezien de term genre in games in 

tweede instantie ook gebruikt wordt om het inhoudsgenre aan te duiden, is de term 

daarmee ook binnen het domein van de games niet meer dubbelzinnig. Daarnaast bestaat 

er geen enkele formele reden waarom de term type niet gebruikt zou kunnen worden om 

games te categoriseren, zeker niet omdat de term neutraler is dan de term genre. 
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Andere aspecten van genre die in het tweede hoofdstuk aan de orde komen en die 

voor alle drie de genoemde media gelden, zijn dat genre niet voorschrijvend is, dat genre 

onderhevig is aan veranderingen, dat genres niet zuiver (hoeven te) zijn en dat de term 

genre altijd een punt van discussie zal blijven vanwege de constante veranderingen die de 

media zelf en hun publiek ondergaan. Voor games, waar de constante verandering 

gekoppeld is aan ontwikkelingen in de gebruikte hardware, heeft een diachrone 

benadering daarom de voorkeur boven een louter synchrone. Aangezien de technisch-

historische genre-indeling die gepresenteerd wordt in hoofdstuk II in het diachronische 

aspect voorziet, en deze indeling al langer gebruikt wordt, zijn er geen aantoonbare 

redenen waarom men geen gebruik van deze indeling zou maken. Vooral niet omdat de 

andere taxonomieën die aan de orde komen in dit hoofdstuk, met name die van Djaouti et 

al., niet geschikt zijn voor het classificeren van verhaalgestructureerde games. De indeling 

naar vaardigheden zou in ieder geval gebruikt moeten worden bij receptie-onderzoek, 

omdat deze indeling nog altijd gebruikt wordt door zowel gamers als producenten en 

ontwerpers. 

Hoofdstuk III staat in het teken van de historische ontwikkeling van de adventure 

game. In dit hoofdstuk laat ik zien hoe het genre ontstaan is uit de historische bezigheid 

van het naspelen van veldslagen (het zogenaamde wargaming), het spel DUNGEONS & 

DRAGONS en speleologische expedities. Daarnaast wordt de invloed van het werk van J.R.R. 

Tolkien duidelijk, met name van zijn reeks The Lord of the Rings. In dit hoofdstuk blijkt 

ook duidelijk de rol die ontwikkelingen in de hardware gespeeld hebben. Deze 

ontwikkelingen veranderden de bepalende spelvaardigheden van een gamegenre niet, 

maar wel de audiovisuele representatie en de manier waarop de gamer de spelwereld 

‘fysiek’ ervaart. Ook veranderden de media waarmee deze games geassocieerd werden. 

Text adventure games werden gepromoot als interactieve verhalen, of interactieve 

boeken. Door de toevoeging van beeld werden deze games vervolgens geassocieerd met 

stripboeken, mede omdat ze een schermbeeld per keer toonden en er nog geen sprake 

van een vloeiende overgang was. In een tijdelijke flirt met Hollywood werd Full Motion 

Video gebruikt voor de adventure game, maar deze techniek bleek te restrictief voor het 

interactieve medium, omdat al het materiaal vooraf opgenomen moet worden. In een 

laatste poging up-to-date te blijven stapte men over op 3D, een techniek die in andere 

game genres al met succes was toegepast. Maar ook deze techniek bleek niet echt te 

passen bij de genrekenmerken van de adventure game. De benodigde vaardigheden van 

het actie genre, in het bijzonder goede hand/oog coördinatie en timing, brachten in 

combinatie met de meer cognitieve vaardigheden van de adventure game echter wel een 
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nieuw genre voort: de action-adventure game. Dit genre zou de klassieke adventure game 

vrijwel geheel verdringen. 

Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk IV, onderzoekt de veranderingen die de 

audiovisuele en kinetische spelruimte ondergingen toen de adventure game overging van 

2D naar 3D. Volgens de meeste gameonderzoekers is ruimtelijkheid de bepalende factor 

waarmee games zich onderscheiden van andere media. Boeken geven de diegetische 

ruimte in woorden weer, films in beelden, maar games geven de speler een ruimte die zij 

kan doorkruisen en waarbinnen zij actief kan handelen. Hoe de gamer dit doet is 

afhankelijk van een aantal factoren die Stockburger ruimtelijke modaliteiten (modalities of 

space) noemt. De eerste factor is de plaats waar de game gespeeld wordt (user space), 

vervolgens zijn er de associaties die de verbeelde ruimte oproept (narrative space), 

impliciete en expliciete regels die bepalen hoe we de gecreëerde ruimte ondergaan (rule 

space), de audiovisuele representatie van de ruimte (audio-visual space) en de invoer 

interface die gebruikt wordt (kinaesthetic space). Om mogelijke invloeden van de andere 

modaliteiten zo veel mogelijk uit te sluiten heb ik voor het onderzoek twee games uit 

dezelfde reeks gekozen: het 2D-spel GABRIEL KNIGHT SINS OF THE FATHERS (1993) en het 3D-

spel GABRIEL KNIGHT BLOOD OF THE SACRED BLOOD OF THE DAMNED (1999). Wat duidelijk wordt 

uit deze vergelijking is dat de overgang naar 3D, mogelijk gemaakt door ontwikkelingen in 

de hardware, de beleving van de audiovisuele en kinetische ruimte op twee punten 

veranderd heeft. Allereerst maakte de 3D-game gebruik van een gamer-gestuurde 

camera. Hierdoor verandert de beleving van de gerepresenteerde ruimte van een één-

scherm-per-keer ‘toneeltoeschouwer’-ervaring, in een blik vanuit het standpunt van de 

avatar, zoals die ook al gebruikt werd in First Person Shooters, of een over-de-schouder-

blik die ook weer gekoppeld is aan de avatar. Ten tweede kan de spelwereld nu 

realistischer met meer detail en meer kleurschakering weergegeven worden. Hierdoor 

verandert de visuele grammatica van het spel. In het 2D-spel maakten de ontwerpers 

gebruik van meer grafische detaillering om belangrijke voorwerpen en visuele 

aanwijzingen onder de aandacht van de speler te brengen. In het 3D-spel schakelen zij 

over op licht/schaduw tegenstellingen die de gamer al zou moeten kennen uit de visuele 

grammatica van de film. Maar aangezien de gamers zo vertrouwd waren met de 

oorspronkelijke gamegrammatica, werd de nieuwe grammatica niet opgemerkt, in ieder 

geval niet bij de introductie van het 3D-spel in 1999. Het bleek zelfs dat veel gamers 

probeerden de bekende invalshoek van het 2D-spel te herscheppen, wat het spelen van 

het spel zelfs moeilijker maakte. 
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Het gebruik van 3D verandert ook de significantie van de off-screen ruimte. Visueel 

omdat veranderingen in de on-screenruimte, zoals een schaduw, de gamer nu op mogelijk 

gevaar in de off-screenruimte kunnen wijzen. En auditief omdat off-screen geluiden de 

interactieve ruimte niet alleen meer realistisch maken, maar ook omdat ze tevens als 

‘actief’ verhaal- en spelelement ingezet kunnen worden. Daarnaast kunnen off-screen 

geluiden natuurlijk ook gebruikt worden om (nog) niet zichtbare gevaren te signaleren. De 

3D-wereld verandert ook de manier van navigeren. Het 2D-spel maakte gebruik van een 

menu dat niet context gerelateerd was en navigatie gebeurde voornamelijk door klikacties 

met de muis. In het 3D-spel worden deze klikacties vervangen door schuifacties met de 

muis en door een context gerelateerd mini-menu dat alleen door een actie van de gamer 

opgeroepen wordt. Handelingen in het 2D-spel waren daardoor niet direct gerelateerd aan 

de uit te voeren actie, terwijl dat in het 3D-spel wel het geval is. In het 3D-spel is de 

spelruimte ook niet meer beperkt tot een gelimiteerd aantal schermen die gemakkelijk in 

kaart gebracht kunnen worden, maar is er sprake van een meer fluïde ruimte waardoor 

navigatie moeilijker wordt (maar zeker nog niet zo uitdagend als de weidse ruimten van 

moderne open spelwerelden). Door het gebruik van de interactieve gamer-gestuurde 

camera wordt de rol van de gamer ook actiever. Waar zij eerst veel tijd besteedde aan het 

nauwkeurig bestuderen van de setting van elk apart gepresenteerd scherm, en beperkt 

werd door een statisch keuzemenu, krijgt ze nu ‘volledige’ bewegingsvrijheid. Hiermee 

verandert haar rol van een meer gedistantieerde observator in die van een actief in de 

game aanwezige onderzoeker. De overgang van 2D naar 3D verandert daarmee niet de 

specifieke kenmerken van de adventure game (de ‘regels’ van het spel), maar wel de 

manier waarop de gamer met deze kenmerken om moest gaan, de gamevaardigheden. 

Daarmee is aangetoond dat gameplay niet alleen afhankelijk is van de regels, zoals een 

aantal ludologen, met name Frans Mäyrä, hebben gesuggereerd, maar ook van de 

audiovisuele en kinetische representatie van de ruimte. 

Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk V, gaat nogmaals in op de audiovisuele 

representatie van de spelruimte, maar nu vooral om na te gaan in hoeverre veranderingen 

door de tijd de ervaring van deze ruimte, met name de beleving van het verhaal, bepaald 

hebben, en hoe dit afwijkt van de visuele beleving in film. Omdat games en films beide 

visuele media zijn gaat de aandacht in dit hoofdstuk vooral uit naar setting, i.e. de 

audiovisuele representatie van de locaties, de manier waarop setting in beeld gebracht 

wordt door de camera, de functie en het gebruik van props en de functie en het gebruik 

van kleur. Het meest voor de hand liggende verschil tussen een film en een game is 

uiteraard dat een film getoond wordt, waardoor de kijker niet op het gebeurde kan 
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ingrijpen, niet van locatie of van camera standpunt kan veranderen, en evenmin de 

aanwezige props zelf ter hand kan nemen. Een kan gamer dit alles wel. Bovendien, zoals 

hoofdstuk IV al laat zien, werkt de subtiele visuele grammatica die gebruikt wordt om 

setting in film in beeld te brengen, niet in games. In games is setting namelijk direct 

gekoppeld is aan de gameplay. In een film roept stromende regen een bepaalde sfeer op, 

maar of en hoe deze regen het verhaal van de protagonist en andere acteurs bepaalt ligt 

al vast in het script. In een game zal stromende regen ook een bepaald gevoel oproepen, 

tenminste als de setting en de avatar ook zichtbaar veranderen, maar de gamer bepaalt 

vervolgens zelf of zij ondanks de regen toch doorgaat, zoals in het spel RED DEAD 

REDEMPTION (2010), of dat het zicht te beperkt is en zij het einde van de storm afwacht2. 

En anders dan in film moet elk element van de setting in een game apart 

geprogrammeerd worden3, niet alleen met betrekking tot de manier waarop deze eruit 

ziet, maar ook met betrekking tot belangrijke aspecten van de werking (kan het object 

geopend worden, wat gebeurt er als het valt, enzovoorts). Voorwerpen in een spel moeten 

er niet alleen realistisch uitzien, ze moeten zich ook realistisch ‘gedragen’, anders wordt de 

illusie verbroken. Er realistische uitzien in een game is echter niet hetzelfde als er 

realistisch uitzien in een film. Hoe de audiovisuele setting van een spel er uit ziet is 

afhankelijk van de technische specificaties van het gebruikte platform (waarbij de stand 

van de hardware van dat moment ook een rol speelt) en de visuele kenmerken van het 

gebruikte genre. Ten tijde van de 2D-adventure game werd de spelwereld per scherm 

‘aangeboden’. Dat was ook het geval toen Full Motion Video gebruikt werd, maar door het 

gebruik van 3D werd setting fluïde en daardoor meer vergelijkbaar met die van film 

(vergelijk hoofdstuk IV). Desalniettemin zal de visualisering van de setting in games altijd 

afwijken van die van film omdat games, afhankelijk van het gamegenre, altijd gebruik 

zullen maken van extra scherminformatie ter bevordering van de gameplay. Een open-

world game helpt de gamer met een zogenaamde mini-map, een gestileerde miniatuur 

kaartweergave van de directe omgeving van de gamer, waarop belangrijke informatie 

(zoals de aanwezigheid van vijandige elementen in de off-screen ruimte) in een oogopslag 

waarneembaar is. Daarnaast fungeren deze mini-maps als navigatiehulpmiddelen. Een 

spel waarin het om overleven gaat zal gezondheidsinformatie (de zogenaamde health 

stats) van de avatar in beeld brengen. Een spel waarin sluipen belangrijk is en de gamer 

zich verborgen moet houden zal visuele of auditieve informatie over mogelijke detectie 

                                            
2 Uiteraard komt het ook voor dat de gamer niet kan afwachten omdat het slechte weer een onderdeel van een 

uit te voeren gameplay opdracht is. 
3 Behalve als er sprake is van Full Motion Video. 
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aanbieden. En een game waarin objecten een belangrijke rol spelen zal een visuele 

inventaris toevoegen met mogelijkheden om de objecten nauwgezet te onderzoeken en 

waar nodig te combineren. 

Hoe de gamer de spelruimte ervaart is ook afhankelijk van de camera. Steeds meer 

games maken gebruik van een gamergestuurde camera. Dit bevordert bij de gamer het 

gevoel direct bij het spel betrokken te zijn. Maar een gamergestuurde camera heeft ook 

zijn nadelen. Waar de ontwerper de gamer eerst kon helpen met een zo goed mogelijk 

camerastandpunt voor de gameplay, moet de gamer nu zelf een camerapositie zien te 

vinden die de gameplay het beste ondersteunt. En waar de camera eerst ook gebruikt kon 

worden als een van de middelen om het verhaal te vertellen, is deze visuele 

verhaaltechniek nu alleen mogelijk in cutscenes en korte overgangsscènes. Door de 

hogere kwaliteit van de grafische hardware, die niet alleen meer detaillering, maar ook 

meer kleuren mogelijk maakte, moesten de ontwerpers nu ook een andere manier vinden 

om props op te laten vallen binnen de setting (vergelijk hoofdstuk IV). Voor games is dit 

extra belangrijk omdat props hier meer zijn dan verhaalelementen; het zijn voorwerpen 

die de gameplay ondersteunen en daardoor nodig zijn om de game tot een goed einde te 

brengen. Zoals we al zagen ging men een meer op film gestoelde visuele grammatica 

gebruiken, die in eerste instantie echter niet meteen het gewenste resultaat opleverde. 

Maar een dergelijke meer subtiele grammatica is alleen mogelijk in games met een 

langzaam speltempo. Wanneer haast geboden is en/of wanneer de gamer geconfronteerd 

wordt met een immense game wereld zijn minder subtiele visuele aanwijzingen nodig, 

zoals helwitte cirkels, grote gele kruisen of helderrode markeringen. Echter, omdat games 

lang geen gebruik konden maken van een meer subtiele visuele grammatica en ook 

tegenwoordig nog niet alle gamegenres hier baat bij hebben, is het niet verwonderlijk dat 

gamers een game visueel anders interpreteren dan een film. 

Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk VI, onderzoekt hoe de keuze van een medium 

mede bepalend is voor de presentatie van een personage. Object van onderzoek was het 

personage Aragorn uit J.R.R. Tolkien’s werk The Lord of the Rings. Dit hoofdstuk was 

opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt duidelijk dat Aragorn een voorbeeld is 

van de hero-kingmicromythe. De hero-kingmicromythe is een door de tijd heen veel-

gebruikte verhaalstructuur die met name vaak voorkomt in queesteverhalen. Hierdoor is 

het een structuur die erg geschikt is voor avonturenverhalen en helden. In het tweede 

deel wordt duidelijk dat de vormgeving van een personage niet alleen afhankelijk is van de 

keuzes van de ontwerper/schrijver/regisseur, maar ook van de taal en de beperkingen van 

het gebruikte medium. Zo had Tolkien zelf de luxe van het geschreven woord, waardoor 
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hij de mogelijkheid had de transitie van de Ranger Strider naar de koning Aragorn te 

spreiden over grote hoeveelheden tekst, al waren er voor de oplettende lezer ook al in een 

vroeg stadium duidelijke aanwijzingen. Het hoorspel had deze luxe niet. Maar het hoorspel 

kon wel gebruik maken van muziek en geluid om de aandacht op de juiste momenten op 

Strider/Aragorn te vestigen. Daarnaast was het natuurlijk vooral de stem van de acteur, Sir 

Robert Stephen, die het personage gestalte gaf. Volgens veel luisteraars maakte de stem 

zeker duidelijk dat het hier ging om een adellijk persoon. 

Film heeft als grootste nadeel dat het een verhaal als The Lord of the Rings altijd 

aanzienlijk zal moeten inkorten, ondanks het feit dat Ralph Bakshi voor zijn animatie versie 

oorspronkelijk twee films gepland had en dat Peter Jackson voor zijn ‘definitieve’ versie 

gebruik maakte van extra Dvd’s. Bakshi’s animatiefilm blijft qua verhaal redelijk trouw aan 

het boek, maar de visualisatie van Strider/Aragorn is zeker niet de versie die Tolkien voor 

ogen stond. Natuurlijk moet animatie tot op zekere hoogte abstraheren, maar omdat ook 

de andere personages visueel afwijken van het origineel is het aannemelijk dat het uiterlijk 

van de personages in de animatiefilm berust op Bakshi’s eigen keuzes. Jackson’s Aragorn 

is daarentegen visueel bijzonder trouw aan de beschrijving in het boek. Maar bij Jackson is 

er geen langzame overgang van Strider naar Aragorn. Omdat Jackson het personage 

anders invult (niet als Germaanse held zoals Tolkien dat doet, maar als Renaissancistische 

antiheld / filmische actieheld) blijft het personage Aragorn verborgen tot het moment van 

de Ringqueeste in Rivendell. Deze andere invulling wordt duidelijk niet gedicteerd door het 

medium, maar is geheel en al Jackson’s eigen keuze. 

In de gameversie wordt het personage wél bepaald door het medium. De 

overgangsscène van Strider naar Aragorn wordt in de game verbeeld in een cutscene, 

waardoor eerder de regels van de animatiefilm gelden dan die van de game. Deze Strider 

voldoet zeker aan het beeld van Tolkien, maar het beeld van Aragorn doet dat wellicht 

meer dan dat van Strider. Ook nu ontbreken details als modderspetters, maar meer in het 

oog springend zijn de pijl en boog en het volledig bruikbare zwaard. Deze zijn nodig omdat 

Strider/Aragorn natuurlijk voor alles de interactieve gameheld is die de weg naar Rivendell, 

anders dan in het boek, letterlijk moet bevechten. In de game is er daarom ook geen 

overgang van de held naar de koning. Daarmee wijkt de game af van het oorspronkelijke 

verhaal, maar voldoet het daarmee wel aan eisen die door het medium en de 

verwachtingen van het gamerpubliek worden opgelegd. 

Uit de discussie en conclusies, hoofdstuk VII, komt ten slotte naar voren dat games 

op een andere manier verhalen vertellen omdat games, ook verhaalgestructureerde, 

gestoeld zijn op gameplay en de daarbij horende gamevaardigheden. Games worden 
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gespeeld omdat de gamer het idee wil hebben dat haar keuzes invloed hebben op het 

verloop van het verhaal. Een ontwerper moet daarom keuzes in het verhaal inbouwen. 

Daarom hebben veel verhalende games een niet-lineaire verhaalstructuur. Maar anders 

dan niet-lineaire (literaire) hyperteksten, waar de gebruiker ook zelf haar keuzes bepaalt, 

gaan keuzes in games gepaard met uitdagingen en taken die een bepaalde gameplay 

ondersteunen en bepaalde gamevaardigheden vooronderstellen. Hierdoor is de manier 

waarop games verhalen vertellen fundamenteel anders dan de manier waarop een boek of 

film dat doet. Daarom is het ook niet mogelijk om games effectief te analyseren met 

behulp van bestaande narratieve theorieën. Bovendien kunnen deze theorieën ook tot 

verkeerde veronderstellingen leiden, zoals uit voorgaande hoofdstukken gebleken is. 

Daarom zou een aparte narratieve theorie ontwikkeld moeten worden: een narratieve 

theorie waarin gamevaardigheden een plaats hebben, mede omdat deze ook de 

audiovisuele en kinetische spelwereld vormgeven. Omdat gamevaardigheden mede 

afhankelijk zijn van hardware-ontwikkelingen moet een dergelijke theorie ook een 

diachrone component bevatten. Maar gamen is niet alleen een kwestie van het kunnen 

maken van keuzes, gamen doet men vooral omdat het leuk is en omdat het een bepaalde 

bevrediging geeft, een bevrediging die direct gekoppeld is aan de opgeworpen barrières 

die overwonnen moeten worden. Daarom zou een nieuwe narratieve theorie voor 

verhaalgestructureerde games ook rekening moeten houden met deze aspecten, die hand 

in hand gaan met gamevaardigheden en genrekenmerken en daardoor ook automatisch 

met voorkeuren die de gamer heeft. 

 

 


