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Voorwoord 

Van benauwde jungles tot spookachtige en dichtbegroeide bossen. Van prehistorische omgevingen 

waar dinosaurussen leven tot een diepe onderwaterwereld vol vreemde slangenmensen. Van ijskoude 

gletsjers tot snikhete woestijnen, ik ben overal geweest. Arrogante ridders, gevaarlijke basilisken, 

angstaanjagende zombies, kolossale draken, ik heb ze allemaal verslagen. Maar wat ik net heb 

gepresteerd, samen met negen andere helden, is haast onbeschrijfelijk. Hier, diep in Icecrown Citadel, 

is een gebroken zwaard het enige wat ons nog herinnert aan het gruwelijke gevecht dat we net 

geleverd hebben. Het gebroken zwaard behoorde toe aan de Lich King, tot voor kort heerser over het 

ondode leger van Northrend. Maar nu, na avonden verslagen te zijn door zijn donkere krachten, 

hebben we Azeroth bevrijd van zijn gruwelijke tirannie. Het is het glorieuze einde van een lange reis in 

een wereld waar ik per dag uren in heb doorgebracht. 

 

Deze wereld staat bekend als de “World of Warcraft”, een virtuele wereld vol fantasierijke omgevingen 

en creaturen. De enorme omvang van deze wereld, zowel geografisch als qua mogelijkheden heeft mij 

ertoe gebracht mijn scriptie over het fenomeen ‘virtuele werelden’ te schrijven. Als bovenstaande 

paragraaf enigszins vreemd op u overkomt, hoop ik u in de komende pagina’s beetje bij beetje uit te 

leggen wat een virtuele wereld als World of Warcraft inhoudt, maar ook waarom mensen er voor 

kiezen hier soms behoorlijke delen van de dag in te vertoeven. 

 

Het schrijven van deze scriptie was niet mogelijk geweest zonder een aantal personen die ik graag even 

wil noemen. Dank aan Peter Derkx en Ruud Kaulingfreks voor het begeleiden van mijn scriptie en hun 

constructieve advies. Dank ook aan Paul Schuurman die het afgelopen jaar voortdurend mijn geklaag 

over het schrijven van deze scriptie heeft moeten aan horen, maar mij door het jaar heen met 

praktische tips toch vaak goed heeft weten te motiveren. Verder wil ik ook mijn medestudenten 

bedanken, die in tijden dat ik de scriptie even niet zag zitten mij door goede vragen en kritische 

opmerkingen altijd weer inspireerden om verder te schrijven. 

Het afronden van deze scriptie betekent ook het afronden van mijn studie humanistiek en ik wil 

hier graag nog een iemand noemen die tijdens mijn studie enorm belangrijk voor me is geweest. Tot 

mijn grote verdriet is mijn moeder er helaas niet meer om het afronden van mijn studie mee te vieren. 

Mam, ik wil je enorm bedanken voor alles wat je voor me gedaan hebt, zodat ik uiteindelijk in staat was 

om in te zien wat ik wilde studeren en dit ook nog tot een succesvol einde kon brengen.  

 

Paul van der Gun, 27 november 2011 
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Inleiding 
 

Deze scriptie gaat over virtuele werelden, de inwoners van virtuele werelden en de activiteiten die de 

bewoners van deze virtuele werelden ontplooien. Virtuele werelden en plaatsen zijn er in vele soorten 

en maten en zijn eigenlijk al zo oud als het (fictieve) verhaal. Denk aan het mythische Troje en de 

sprookjeswerelden van de gebroeders Grimm. Echter, virtuele werelden waar je daadwerkelijk zou 

kunnen vertoeven zijn een tamelijk nieuw verschijnsel en zijn vooral in de afgelopen tien tot vijftien 

jaar ontwikkeld. De vraag die ik in deze scriptie probeer te beantwoorden is de volgende: 

 

“Op welke manier is er sprake van zingeving in virtuele werelden?” 

 

Deze vraag tracht ik te beantwoorden door aandacht te besteden aan de centrale termen in deze 

vraag; zingeving en virtuele werelden. Een en ander wil ik verhelderen door een element van een 

virtuele wereld in het bijzonder te bespreken, namelijk de virtuele organisatie. Zoals we namelijk zullen 

zien spelen organisaties net als in onze ‘echte’ wereld een belangrijke rol in de beleving van zin in 

virtuele werelden. Het noemen van de ‘echte’ wereld (dus tussen aanhalingstekens) maakt ook meteen 

duidelijk hoe complex dit onderwerp is. Hoewel ik in het eerste hoofdstuk uitgebreid in ga op de 

definitie van een virtuele wereld, blijft de verhouding die deze virtuele wereld heeft met de niet-

virtuele wereld tamelijk problematisch, zeker als ik deze werelden wil vergelijken. Deze scriptie is hier 

geen uitzondering op. Ik wil daarom benadrukken dat als ik het heb over ‘in real life’, in de ‘echte’ 

wereld, ons ‘echte leven’ en meer van dit soort termen, ik dit puur doe omwille een vergelijking te 

maken. In deze gevallen kan de lezer dit het beste interpreteren als ‘niet-virtuele wereld’. De 

ontologische discussie die men hier over kan voeren is denk ik op zichzelf al ruimschoots voldoende om 

meerdere scripties over te kunnen schrijven. 

 

Voordat ik echter uiteen zet hoe mijn scriptie is opgezet, wil ik wat aandacht besteden waarom ik 

ervoor gekozen heb om juist over dit onderwerp te schrijven. Er zijn hier een tweetal redenen voor: 

 

1. Er is nog weinig serieus onderzoek gedaan naar virtuele werelden, terwijl virtuele werelden 

naar mijn mening iets is dat alleen maar zal groeien 

Hoewel er inmiddels gestaag meer publicaties uitkomen die onderzoeken beschrijven naar delen van 

een virtuele wereld, ontbreekt er een algemeen theoretisch kader. Er is geen groot standaardwerk 

dat de basis vormt van waaruit wetenschappers kunnen vertrekken, iets wat het schrijven van deze 

scriptie niet makkelijker heeft gemaakt. Dit maakt het wetenschappelijk materiaal wat er wel is 

verschenen vaak erg onduidelijk, niet alleen omdat termen continu door elkaar worden gehaald, 
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maar ook omdat alles voortdurend opnieuw lijkt te worden uitgelegd. Het grote publiek is immers 

nauwelijks op de hoogte wat een virtuele wereld is, laat staan wat er zich in een virtuele wereld 

afspeelt en dus moet dat voortdurend opnieuw worden uitgelegd.  

Dat virtuele werelden een blijvend iets is dat alleen maar zal groeien is natuurlijk speculatie, 

hoewel het wel duidelijk is dat sinds het fenomeen een beetje bekend geworden is (zo vanaf 2002), 

er elk jaar meer virtuele werelden worden gecreëerd. In deze scriptie wil ik onder andere 

aannemelijk maken dat, ondanks dat de techniek om een virtuele wereld te creëren nog in de 

kinderschoenen staat (zie hoofdstuk 1), dit absoluut geen belemmering is voor het ervaren van een 

geloofwaardige virtuele wereld. Overigens zal elke technische verbetering de ontwikkeling van 

geloofwaardige virtuele werelden wel verder bevorderen, zodat ook de wat meer sceptisch 

aangelegde personen wellicht interesse hebben om een dele van hun tijd ‘virtueel te gaan’. Dit kan 

ineens heel hard gaan, zoals we gezien hebben bij de sociale media. Zes jaar geleden was er nog bijna 

niemand bezig met sociale media, nu kan je er, in ieder geval als jongere die een beetje ‘mee wil 

komen’ eigenlijk al niet meer omheen. Dit geldt overigens ook voor organisaties: Sociale media -en in 

de toekomst ook virtuele werelden - zullen een belangrijke markt voor bijvoorbeeld marketeers 

vormen. 

 

2. Onderzoek naar virtuele werelden vereist een multi- of interdisciplinaire insteek, iets waar 

juist humanistiek goed in is 

Het onderzoeksprogramma dat geschreven zou moeten worden om virtuele werelden te onderzoeken 

zou multi- of interdisciplinair moeten zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar tot nu toe heb ik geen 

onderzoeken gezien die meerdere disciplines echt combineren. Van de onderzoeksdisciplines die 

enigszins actief zijn op dit gebied, zijn het vooral psychologen en antropologen die onderzoek doen, 

aangevuld met af en toe een econoom of een jurist. Echter, zoals in het eerste punt aangegeven 

ontbreekt een algemeen theoretisch kader. Het schrijven van iets dergelijks zou bij uitstek geschikt zijn 

voor de humanistiek. Maar wat is humanistiek? Omdat niet iedereen die dit leest hier mee bekend is, 

wil ik dit kort uiteenzetten. 

 

Intermezzo: wat is humanistiek? 

Voor een beschrijving van humanistiek wend ik mij hoofdzakelijk tot het werk van Harry Kunneman, 

omdat hij in diverse bijdragen de contouren van de humanistiek inzichtelijk maakt. In Deugden van 

de Humanistiek: Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht (2008) schetst hij 

de contouren van de humanistiek zoals deze vandaag de dag zichtbaar zouden moeten zijn. Hij 

beschrijft humanistiek als “een nieuwe menswetenschap, die zijn wortels heeft in het humanistisch 

geestelijk raadswerk” (ibid. p. 49). Kenmerkend voor de humanistiek is dat wetenschappelijke 
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uitspraken en waardegeladen perspectieven in deze menswetenschap worden verbonden, iets dat hij 

mijn inziens terecht als een potentieel gevaar ziet. Het gevaar is hier natuurlijk dat de morele 

uitgangspunten van de humanistiek, die hier zijn geïnspireerd door het humanisme, door zogenaamd 

objectief wetenschappelijk onderzoek van een wetenschappelijke legitimatie worden voorzien. 

Onwelkome feiten zouden kunnen worden genegeerd of op een positievere manier worden 

gepresenteerd, ten einde een zo humanistisch mogelijke conclusie te bewerkstelligen. Kunneman 

tekent hier, mijn inziens wederom terecht, wel bij aan dat het de vraag is in hoeverre je vandaag de 

dag nog van compleet onafhankelijk onderzoek kan spreken: “Bovendien is de wetenschappelijke 

kennisverwerving op een voorheen ongekende schaal verstrengeld geraakt met economische en 

politieke belangen en met maatschappelijke machtsverhoudingen, zozeer zelfs dat sommige 

postmoderne denkers wetenschappelijke kennis en maatschappelijke macht geheel aan elkaar gelijk 

stellen” (ibid. p. 50).  

Een ander kenmerk van de humanistiek is dat het om een multidisciplinaire1 wetenschap gaat. 

Humanistiek maakt gebruik van verschillende wetenschapsdisciplines, zoals de filosofie, de 

psychologie en de sociologie. In principe hoeft dit niet beperkt te worden tot de zogenaamde 

menswetenschappen, maar kunnen ook inzichten uit de biologie en de economie worden gebruikt. 

Tegelijk is humanistiek naar mijn mening meer dan de som der delen, juist omdat de morele 

dimensie niet schuwt. Dit laatste komt vooral naar voren in het deelgebied ‘humanisering’ zoals 

hieronder beschreven. 

Humanistiek is opgebouwd uit drie zwaartepunten: Zingeving, humanisering en normatieve 

professionaliteit. Zingeving staat in het teken van de manier waarop mensen hun houding tegenover 

het leven en de samenleving bepalen. Bij humanisering gaat het om het bevorderen van meer 

humane maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. Normatieve professionaliteit is een 

betrekkelijk nieuw begrip. Het is een specifieke manier van het legitimeren van professionele 

expertise, waarbij enerzijds de professionele acties in een context van machtsrelaties worden 

beschreven en anderzijds deze machtsrelaties (en de regels en protocollen die hier het gevolg van 

zijn) worden bekritiseerd doormiddel van het stimuleren van reflexieve leerprocessen.  

Het hoeft geen verbazing te wekken dat het mensbeeld van de humanistiek humanistisch is. Maar 

wat bedoelen we met humanistisch? De afgelopen jaren is het mij duidelijk geworden dat, zoals bij 

zo veel levensbeschouwingen het geval is, hier niet een eenduidig antwoord op mogelijk is. Waarbij 

het voor de een bij uitstek een levensbeschouwing is die vooral atheïstisch is en dit het belangrijkste 

kenmerk vormt, legt de ander juist meer nadruk op de dialoog en de verbinding met andere mensen. 

Hoe het ook zij, vaak is men het er wel over eens dat humanisme, in tegenstelling tot diverse religies 

                                                           
1
 De laatste tijd wordt het ook weleens een interdiscipline genoemd, om te illustreren dat de verschillende 

subdisciplines elkaar ook kunnen doordringen in plaats van slechts naast elkaar te kunnen worden gebruikt. 
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die uitgaan van een god, uitgaat van het vermogen van de mens om zijn eigen leven vorm te geven. 

Hierbij spelen waarden zoals respect, autonomie, verantwoordelijkheid, tolerantie en vrijheid een 

belangrijke rol, evenals de menselijke rede. De nadruk wordt vaak gelegd op wereldburgerschap, 

hoewel er wel discussie is binnen het humanisme hoever je daar mee moet gaan. Humanistiek gaat 

uit van het zogenaamde inclusief humanisme. Dit wil zeggen dat niet alleen atheïsten humanistisch 

kunnen zijn, maar dat dit bijvoorbeeld ook mogelijk is voor Christenen en Moslims.  

Uiteindelijk kunnen we zeggen dat Humanistiek een normatieve wetenschap is, in de zin dat ze 

‘gewoon’ een objectieve wetenschap is, maar wel met een humaniserende (dus niet neutrale) 

agenda.  

 

Wat betekent dit nu voor het onderzoek naar virtuele werelden?  

Het betekent onder andere dat, naast het ‘traditioneel’ bestuderen naar virtuele werelden, er ook 

ruimte is om te onderzoeken op wat voor manier virtuele werelden een positieve invloed op de 

menselijke conditie zou kunnen hebben. Hierboven heb ik bijvoorbeeld ‘wereldburgerschap’ genoemd. 

Waarom kan men in een virtuele wereld, een wereld zonder grenzen, tamelijk vredig samenleven? Wat 

is het verschil in die zin tussen een virtuele wereld en onze echte wereld? Ik realiseer me dat dit een op 

het oog tamelijk naïeve vraag lijkt, maar in het kader van humanisering is deze zeker de moeite waard.  

Daarnaast zou het in onze huidige economische situatie geen overbodige luxe zijn om een segment te 

onderzoeken waar nog niet zoveel expertise in is opgebouwd om op deze manier een 

expertisecentrum te worden. 

 

Opzet 

De opzet van deze scriptie is als volgt: In het eerste hoofdstuk ga ik uitgebreid in wat ik in deze scriptie 

bedoel en niet bedoel met een virtuele wereld en geef ik een voorbeeld van de virtuele wereld die op 

dit moment het meest populair is: World of Warcraft. Daarnaast bespreek ik kort een andere virtuele 

wereld van een andere orde, namelijk Second Life en vergelijk ik deze. Op basis van deze beschrijving 

probeer ik uit een te zetten wat er nodig is om een geloofwaardige virtuele wereld te creëren. In het 

tweede hoofdstuk ga ik in op een fenomeen waar ik in het bijzonder in geïnteresseerd ben: De virtuele 

organisatie, in World of Warcraft de ‘guild’ genoemd. Dit doe ik door vanuit vier verschillende 

organisatieperspectieven te kijken naar zo’n organisatie en hierbij vergelijkingen te maken tussen een 

‘gewone’ organisatie en een virtuele. In het derde hoofdstuk wil ik onderzoeken of we kunnen spreken 

van een aparte identiteit die men in een virtuele wereld aanneemt en hoe deze zich verhoudt met 

aspecten van zingeving. In hoofdstuk vier komen de drie voorgaande hoofdstukken samen en geef ik 

antwoord op het eerste deel van mijn probleemstelling, namelijk de vraag wat virtuele werelden nu 

bijdragen aan het ervaren van zin. Ook wil ik hier aandacht besteden aan de mogelijke gevaren van het 
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leven in een virtuele wereld, die juist zin verlagend kunnen werken. In hoofdstuk vijf tenslotte probeer 

ik een paar mogelijkheden voor vervolgonderzoek voor te stellen. 

Tot slot van deze inleiding wil ik nog opmerken dat, gezien het hoge technologische en 

internationale karakter die het onderwerp soms heeft, er veelvuldig Engelse termen worden gebruikt. 

Ik heb waar mogelijk geprobeerd hier een Nederlandse vertaling voor gebruikt, maar als ik inschat dat 

er  in (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek wordt gerefereerd aan een fenomeen door de term te 

noemen, heb ik het zo gelaten. Zo heb ik bijvoorbeeld de ‘guild’ in het Engels gelaten, ook al is het 

woord met het Nederlandse ‘guild’ te vertalen. 
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1. De Virtuele Wereld 

In dit hoofdstuk wil ik nader ingaan op wat ik precies bedoel wanneer ik het heb over de ‘virtuele 

wereld’. In de eerste paragraaf ga ik in op een fenomeen dat vooral in de jaren negentig nogal 

populair was: ‘Virtual Reality’. Nadat ik de geschiedenis van deze term heb besproken, ga ik in 

paragraaf 2 in op een fenomeen dat mijns inziens een logisch gevolg is: ‘De Virtuele Wereld’. Ik 

beschrijf twee virtuele werelden, World of Warcraft, een virtuele wereld waar dagelijks miljoenen 

mensen in vertoeven en leg uit wat Second Life precies inhoud en hoe het verschilt van World of 

Warcraft. In de derde paragraaf zet ik uiteen waaraan een virtuele wereld in ieder geval zou moeten 

voldoen om deze term waardig te zijn.  

 

1.1 Virtual Reality 

Zelfs als je nog nooit gehoord hebt van de term ‘Virtual Reality’, roept de naam meteen vragen op. Is 

dat niet paradoxaal, een realiteit die virtueel is? Voordat hier een antwoord op te geven is, kunnen 

we het beste eerst kijken naar wat een formele beschrijving van Virtual Reality (VR)is. Hiervoor wend 

ik mij in eerste instantie tot Michael Heim, een filosoof die zich heeft gespecialiseerd in ‘cyberspace’. 

Voor Heim is VR ten eerste een technologie. Pas in tweede instantie kan worden gesproken over een 

‘experience’ die verschillende levensactiviteiten in het informatietijdperk beschrijft: “The ‘real’ virtual 

reality – that sample of contemporary technology that provides the paradigm and that I abbreviate 

as ‘VR’ – creates a very definite experience made possible by high-speed computers” (Heim, 1998, p. 

6).  

Hij legt VR verder uit aan de hand van de drie I’s: Immersie, Interactiviteit and 

informatiedichtheid: “Immersion comes from devices that isolate the senses sufficiently to make a 

person feel transported to another place. Interaction comes from the computer’s lightning ability to 

change the scene’s point-of-view as fast as the human organism can alter its physical position and 

perspective. Information intensity is the notion that a virtual world can offer special qualities like 

telepresence and artificial entities that show a certain degree of intelligent behavior. Constantly 

updated information supports the immersion and interactivity, and to rapidly update the information, 

computers are essential” (Ibid, p. 7). 

Heim geeft in dit stuk dus drie voorwaarden waaraan VR moet voldoen om een 

geloofwaardige simulatie te maken. Een voorbeeld hoe zoiets gaat kunnen we zien in het leger, dat 

vaak met VR-technologie werkt voor hun simulaties. De militair krijgt om te beginnen een behoorlijk 

grote helm op zijn hoofd (hoewel de laatste tijd ook sprake is van een bril en oortjes), waardoor zijn 

ogen en oren bedekt worden. Hij ziet op een scherm in de helm wat er wordt geprojecteerd en hoort 
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daar ook geluid bij. Hiermee wordt voldaan aan de eerste voorwaarde van Heim, namelijk 

‘immersion’. Hij is immers afgesloten van beeld en geluid om hem heen, terwijl daar een alternatieve 

stroom geluid en beelden voor in de plaats komt. Als deze militair beweegt, draait, zijn hand 

uitsteekt of wat dan ook, dan ziet hij het effect onmiddellijk op zijn scherm. Op deze manier wordt 

ook aan de tweede eis voldaan, namelijk interactie. Dit is belangrijk omdat de militair zich er meteen 

bewust van zou zijn als het beeld vertraagt. Als een andere militair nu ook een dergelijke helm heeft 

en ze zijn aanwezig in dezelfde ‘wereld’, dan kunnen ze elkaar zien bewegen. Wellicht hebben ze de 

opdracht elkaar uit te schakelen. Om dit te doen moet de computer bij elke minuscule beweging 

beide posities van de militairen updaten. Dit moet zo vloeiend gaan dat de militairen niet door 

hebben dat ze eigenlijk in een simulator zitten. Hiermee wordt ook voldaan aan de derde 

voorwaarde, information intensity. 

 

Figuur 1: Een man met een VR-helm 

Nu kan je natuurlijk kanttekeningen zetten bij de echte geloofwaardigheid van een dergelijke 

simulatie. Men zal zich, zeker vroeger toen de helmen ook nog eens loodzwaar waren, toch altijd 

bewust zijn dat men in een laboratoriumruimte of een simulatieruimte aanwezig is. Bovendien is er 

bij beeld dat snel verandert doordat de militair bijvoorbeeld fysiek snelle bewegingen maakt altijd 

sprake van een paar milliseconden vertraging. Die milliseconden staan voor de tijd die het duurt 

voordat het signaal van de beweging door de computer wordt verwerkt en de tijd die het duurt 

voordat het resultaat van deze beweging in beeld is omgezet. Nu is dat voor een militaire simulatie 

ook lang niet altijd een probleem, maar om een geloofwaardige virtuele wereld te creëren wel.  

Tot op de dag van vandaag is de technologie nog niet zover dat ze via deze klassieke definitie van VR 

een geloofwaardige wereld kan simuleren. Men is in de techniek nog niet zo ver gevorderd dat deze 
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virtuele werelden ook maar enigszins lijken op de realiteit, terwijl dat toch echt de bedoeling is. Dit 

wil niet zeggen dat de klassieke betekenis niets meer te bieden heeft. Voor simulaties werkt het 

uitstekend, zoals uit het voorbeeld van de militaire simulatiesystemen blijkt. Maar zolang deze 

militairen zich bewust zijn dat ze zich in een trainingsomgeving bevinden, is er niet sprake van een 

echte virtuele realiteit. Dit komt simpelweg omdat als je continu beseft dat iets niet echt is, het dus 

geen realiteit is. Volgens Heim is het dus wachten op supercomputers voordat we een 

geloofwaardige virtuele realiteit kunnen creëren. 

Iemand die het niet met deze stelling van Heim eens is, is Edward Castronova. Castronova is 

een econoom die eigenlijk per toeval is gaan schrijven over virtuele werelden. Voor een onderzoek 

onderzocht hij wat de rol van gesloten economieën in spelwerelden was. Hij concludeerde dat deze 

werelden zo’n rijke bron van informatie waren dat hij er een boek over heeft geschreven: Synthetic 

Worlds (2001). In dit boek heeft hij een essay opgenomen wat zeer geschikt is om hier kort te 

bespreken, omdat het gaat over de geschiedenis van de opvattingen over VR. 

 Castronova gaat in dit essay in op de verschillende uitvoeringen van virtuele werelden. 

Hij betoogt dat de definitie van ‘virtual reality’ de laatste decennia ingrijpend is veranderd en dat er 

sprake is van een paradigmaverandering. Er is sprake van een officieel, wetenschappelijk 

onderzoeksparadigma en van een wat informeler paradigma, wat hij dan de ‘game version of VR’ 

noemt. Heim behoort wat dit betreft tot het eerste paradigma, Castronova tot het tweede. Volgens 

hem poneerden enkele visionaire geesten in de jaren 60 dat de computer op een dag sensaties zou 

kunnen simuleren die voor de mensen die dit ervaren ‘echt’ zouden zijn. Echter, en nu komt meteen 

het belangrijkste element naar voren, deze echte sensaties waren “niet echt echt, maar virtueel 

echt”. Lees deze zin gerust nog een keer en probeer het verschil voor te stellen. Het gaat om een 

illusie die je gelooft, in plaats van iets dat je gelooft dat er ook echt is. Decennia van verfijning van de 

techniek maakten uiteindelijk mogelijk dat mensen een soort van virtuele wereld konden ervaren, 

typisch gezien door een helm die dan data genereert en aangesloten op het lichaam de feedback van 

de persoon in kwestie kan omzetten in weer nieuwe data. Kortom, het paradigma kwam erop neer 

dat het mogelijk werd om ‘sensory inputs’ van een individu te vervangen door die van een computer. 

De indruk die dit maakte zat er volgens Castranova vooral in dat men een visie had waarbij mensen in 

de toekomst als het ware ‘in’ hun computers konden komen. Het optimisme wat hiermee gepaard 

ging was enorm en men verwachte binnen enkele jaren wonderen van deze technologie. Omdat deze 

uitbleven en de virtuele realiteit die uit de helm sprak niet in de buurt van fotorealistisch was, 

raakten mensen teleurgesteld en verloren ze het vertrouwen in VR. Echter, het punt van Castronova 

is dat men teveel bleef stilstaan bij de technische aspecten en functionaliteiten van VR. Op de sociale 

gebieden is er wel degelijk een hoop beweging gaande en het is dit kenmerk wat hij vooral in games 

ziet verschijnen. Maar wat ging er mis bij de oude definitie? Castronova zegt dat het probleem al ligt 
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bij de definitie van het woord virtueel. Wat betekent dit woord? Voor sommige is ‘virtueel’ het 

tegenovergestelde van ‘echt’, voor anderen belooft het woord virtueel een soort toekomst (ik moet 

aan sport denken, waarbij het Nederlands elftal bij de huidige stand door is naar de volgende ronde. 

Ze zijn dan ‘virtueel’ door). Voor Pierre Levy is deze tegenstelling niet zo zwart wit. Hij zegt hierover: 

“The virtual is a kind of problematical complex, the knot of tendencies or forces that accompanies a 

situation, event, object, or entity, and which invokes a process of resolution: actualization.” (Levy, 

1998, p. 24)(287). Hierbij zouden we dan moeten denken aan een zaadje van een plant. Dit zaadje is 

eigenlijk een virtuele plant, maar het is (nog) geen plant. Virtueel duidt dan op het potentieel ‘echt-

worden’. Het is Realiteit, maar dan (nog) in een andere staat. 

 Hoewel er onnoemelijk veel literatuur over het woord ‘virtueel’ bestaat, hoeven we hier 

volgens Castronova niet verder op in te gaan. Hij zegt dat, hoewel begrijpelijk voor die tijd, de 

wetenschappers van die tijd nogal arrogant waren in hun opvatting over wat ‘echt’ en wat ‘niet echt’ 

is en noemt dit dan ook ‘a top-down, individual-denying scientific research paradigm (…) It’s a 

tremendously disconcerting denial of the agency of the subject. “You are not seeing reality, my dear. I 

am in reality. I see what is, you do not”’(p. 288). Het wetenschappelijk antwoord op de vraag hoe je 

het beste iemand kan laten geloven in een virtuele wereld was: “Fool their minds, do it with the 

hardware”. Hij kritiseert Heim, die in 1998 zegt dat we niet de supercomputers hebben die een 

‘echte’ virtuele realiteit kan scheppen. Want, zo vraagt Castranova zich af, misschien heb je wel geen 

supercomputer nodig om een virtuele realiteit te creëren, maar is het meer een kwestie van je hart 

gebruiken in plaats van je ogen. Toen kwam de revolutie die uiteindelijk een paradigmaverandering 

zou bewerkstelligen. Studenten die aan het experimenteren waren met het programmeren van 

computerspellen maakten de eerste virtuele wereld en de computerspelmarkt was vanaf toen 

compleet veranderd. Castranova benadrukt dit nogmaals: VR zoals we dat nu kennen is niet 

ontwikkeld door professionele wetenschappers of filosofen, maar door gamers die in hun kelders aan 

het frutselen waren met computers. Hij probeert te verklaren waarom: Een gamersperspectief 

probeert al zijn gedachten en onderzoek te focussen op de subjectiviteit en het (sociaal) welzijn van 

de gamer. De verbeteringen die deze programmeurs aanbrachten zat hem in de kleine verbeteringen 

in snellere netwerken, betere graphics (beter is niet gelijk aan meer fotorealistisch, zie WoW), betere 

verhalen en slimmere AI. Kortom, VR werd een gameworld waar mensen naar toe kwamen om 

plezier te hebben met elkaar…Met elkaar dus. De rol van de community is niet om de illusie van 

realiteit te brengen, maar om de realiteit die er is te bevestigen: “The new brain must either engage 

in a constant stream of “It’s not real” reminders, or just give up and take the experience as it is. In an 

environment populated by other people going through the same thing, the new brain is further 

discouraged from resisting by social forces that define Reality and Truth: if everyone pretends the 
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dragon is real, and reacts as though the dragon is real, then for that society it is real, just as real as 

the value of the dollar (Castronova 2001, p. 73). 

 In zekere zin kan men trouwens zeggen dat onze ‘echte’ wereld, net zoals de meeste virtuele 

werelden, een ‘gamerswereld’ is. Een van de bekendste wetenschappers die hierover geschreven 

heeft is Johan Huizinga in zijn boek Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der 

cultuur (1939). In dit boek beschrijft hij hoe groot het belang is van het spel in onze samenleving en 

poneert hij de stelling dat er zonder spel ook geen cultuur mogelijk is. Een andere wetenschapper die 

hier over geschreven heeft is de ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. In Play, Dreams and Imitation 

in Childhood (1962) beschrijft hij hoe belangrijk het spel (en de fantasie die daar bij gepaard gaat) 

voor de ontwikkeling van kinderen is. Doordat een kind plezier beleeft aan het spel, wil het graag 

spelen. Door te spelen leert het kind over het leven en dat staat uiteindelijk in dienst om te 

overleven. Dit is in feite evolutionair bepaald, zoals ook door Huizinga wordt beschreven: “Men 

behoeft slechts jonge honden bij hun spel gade te slaan, om in hun lustig ravotten al die trekken waar 

te nemen. Zij noodigen elkander tot spelen uit door een soort van ceremonieele houdingen en 

gebaren. Zij nemen den regel in acht, dat men in zijn makker’s oor niet doorbijten zal. Zij stellen zich 

aan, alsof zij vreeselijk kwaad zijn. En vooral: bij dit alles ondervinden zij klaarblijkelijk een hoogen 

graad van pret en aardigheid” (Huizinga 1939, p. 28). Nu is de vraag die je zou kunnen stellen of het 

gegeven dat de wereld als spel zou kunnen worden ervaren (en dus leuk is) alleen voor kinderen 

geldt. Immers, in tegenstelling tot kinderen lijken volwassenen lang niet altijd plezier te hebben in 

het leven (of het spel des levens). Betekent dit dat het leven in deze wereld dan geen spel meer is, of 

dat het simpelweg geen leuk spel is? Het is juist deze vraag die mijn inziens relevant is voor deze 

scriptie. Als er in de ‘echte’ wereld een gebrek aan zin te beleven is, waarom dan niet eens een kijkje 

nemen in een andere wereld die simpelweg leuker lijkt? We zullen in het vervolg van deze scriptie 

zien hoe dit uitpakt, hoewel ik alvast enigszins voorop wil lopen door te stellen dat de virtuele wereld 

die we in de volgende paragraaf uitvoerig gaan beschrijven, er een is waar niet toevallig het 

spelelement explicieter aanwezig is dan in onze echte wereld. 

 Hoe dan ook, bovenstaande geschiedenis is uiteindelijk de reden dat Castranova kiest om te 

spreken van een synthetic (door mensen gemaakte) wereld in plaats van een ‘virtuele’ wereld (a 

Virtual World is a World rendered by a computer). Hij ziet synthetic worlds als verschillend van 

cyberspace, omdat cyberspace zich ‘ergens anders’ afspeelt, op een geen-wereld, terwijl een 

synthetische wereld dus een ‘alternatieve wereld’ is. Het lichaam is in een virtuele wereld weg, ik zou 

bij wijze van spreken slechts met mijn hersenen op sterk water ingeplugd kunnen zijn. Bij een 

synthetische wereld is er sprake van een lichaam, zij het dat ik die zelf mag kiezen. Dit wordt dan een 

‘avatar’  genoemd. Ondanks zijn betoog spreek ik in deze scriptie toch over een virtuele wereld, 
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omdat ik denk dat het onderscheid dat Castranova maakt niet genoeg ondersteuning heeft en te 

weinig mensen zich het verschil überhaupt realiseren. 

Om een en ander nog iets gecompliceerder te maken, is er ook een soort tussenvorm 

mogelijk, iets dat tussen realiteit en virtuele realiteit inzit. Dit wordt door van Kokswijk inter-realiteit 

genoemd, wat hij definieert als “De hybride totaalbeleving van fysieke en virtuele 

werkelijkheid”(Kokswijk, 2003). Dit wordt door een onderzoeksrapport van het Platform voor de 

Informatie Samenleving (ECP-EPN) als volgt omschreven: “Interrealiteit wil zeggen dat er – in de 

beleving van bezoekers – geen duidelijke scheiding meer is tussen twee werelden, te weten de fysieke 

‘echte’ wereld en de virtuele ‘kunstmatige’ wereld. De virtuele wereld wordt steeds meer ingepast in 

de fysieke wereld en andersom; de fysieke wereld krijgt steeds meer relaties met de virtuele 

werkelijkheid (Attema & de Nood, 2006). Ter illustratie beschrijf ik in paragraaf 2 een virtuele wereld 

en een interreële wereld. Mijn focus in deze scriptie zal de virtuele wereld zijn, niet alleen omdat ik 

daar persoonlijk veel ervaring mee heb opgedaan, maar ook omdat ik verwacht dat als mensen de 

virtuele wereld beter begrijpen, men vanzelf de vertaalslag tussen hybride vormen van virtualiteit en 

realiteit kunnen maken. 

 Tot slot van deze paragraaf nog een overweging: Vaak worden games (zeker als je het met 

het Nederlandse woord ‘spelletjes’ vertaalt) gezien als iets triviaals, als iets niet serieus, ondanks het 

belang dat wetenschappers als Huizinga en Piaget er aan verbinden. Beelden van aan obesitas 

lijdende, sociaalgeïsoleerde en soms zelfs autistische jonge mannen doemen bovendien al gauw op 

bij mensen als ik het heb over ‘gamers’, mensen die consequent games spelen. “Maar ben je dan niet 

verslaafd?!” is een opmerking die ik regelmatig hoor als ik vertel dat ik regelmatig games speel. 

Hoewel een teveel aan gamen, zoals bij bijna alles waar een teveel voor staat, niet gezond is en er bij 

sommige jongeren wel degelijk sprake is van verslavingsproblematiek, lijkt de bovenstaande 

generalisatie mij onevenredig veel te worden toegepast. Ook Castranova zegt zich regelmatig te 

moeten verantwoorden tegenover collega’s als hij onderzoek doet dat zich op games focust, alsof het 

toch een minderwaardig onderwerp van studie is. Ik herken dit wel. Als ik aan mensen vertel dat ik 

een scriptie schrijf over virtuele werelden, waarbij World of Warcraft een grote rol speelt, zie ik ze 

vaak denken. Het zou een interessant onderwerp zijn om eens onderzoek te doen naar dit 

‘modernist-construct’ zoals Castranova dit noemt. 

 

1.2 Virtuele Werelden 

Nu we uiteen hebben gezet wat Virtual Reality precies inhoud (inhield), is de volgende stap om te 

beschrijven wat een virtuele wereld dan is. Dit is nogal lastig, omdat de ene virtuele wereld nu 

eenmaal niet de andere is. Hoewel er over gediscussieerd kan worden, wordt met een virtuele 
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wereld tegenwoordig zo goed als altijd een door de computer gesimuleerde wereld bedoeld. In 

tegenstelling tot onze echte wereld, zijn er talloze virtuele werelden. Het lijkt me daarom redelijk om 

te stellen dat mensen die in een virtuele wereld ‘leven’, hier zelf voor kiezen. Dit uiteraard in 

tegenstelling tot de echte wereld, waar iedereen slechts volkomen willekeurig ( hoewel deze 

zienswijze afhankelijk is van de levensbeschouwing die iemand aanhangt) in geworpen lijkt te zijn. 

Een ander kenmerk van een virtuele wereld is dat er bijna altijd meerdere mensen tegelijk in leven. 

Dit is belangrijk, omdat de interactie vaak een belangrijk (of zelfs het belangrijkste) argument is om 

voor een tijdje naar de virtuele wereld te migreren.  Bovendien komt een wereld waarin jij de enige 

entiteit bent nogal ongeloofwaardig over (tenzij je een solipsist bent uiteraard). Er zijn twee virtuele 

werelden die echt bekend zijn geworden bij het wat grotere publiek: World of Warcraft en Second 

Life, waarbij gezegd moet worden dat Second Life, zoals ik in de vorige paragraaf al heb aangegeven, 

meer een interreële wereld is dan een op zichzelf staande wereld. In deze paragraaf wil ik deze twee 

werelden beschrijven, hoewel ik dit bij World of Warcraft uitgebreider zal doen dan bij Second Life.  

1.2.1 World of Warcraft 

World of Warcraft (WoW) is een Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG of 

MMO). Het is in eerste instantie een computerspel, waar je door een bepaald fantasy karakter te 

spelen allemaal avonturen beleeft en op deze manier je karakter steeds sterker maakt. Dit is het RPG 

gedeelte. De tweede M en de O staan ervoor dat dit spel alleen online gespeeld kan worden, op het 

internet dus. Dit komt omdat het een Multiplayer spel is, dat wil zeggen dat het door meerdere 

mensen tegelijk gespeeld kan (moet) worden. Wat WoW echt een geloofwaardige virtuele wereld 

lijkt te maken, is de eerste M, die dus staat voor Massively. World of Warcraft wordt door miljoenen 

mensen wereldwijd tegelijk gespeeld.2 Er zijn weliswaar verschillende servers (elke server staat dan 

voor een unieke kopie van de wereld), maar nog steeds zijn er tienduizenden mensen tegelijk online 

op zo’n server. Doordat je als speler regelmatig andere spelers tegenkomt en daar mee te allen tijde 

kan interacteren, wordt de wereld geloofwaardiger. “De wereld” is een grote fantasiewereld met een 

eigen geschiedenis, met verschillende volkeren die ook allemaal weer hun eigen geschiedenis 

hebben en bijvoorbeeld ook zelf een religie hebben. De speler moet, als hij begint met het spel, een 

karakter creëren door te kiezen wat voor ras, geslacht en klasse hij wilt spelen. Dit doet hij door eerst 

te kiezen aan welke kant hij wilt staan van de alles overkoepelende strijd tussen twee groepen: de 

Alliance en de Horde. De Alliance bestaat uit mensen, dwergen, gnomes, elfen, de draenei (een 

                                                           
2
 In oktober 2010 heeft Blizzard,de uitgever van het spel, bekend gemaakt dat op dat moment sprake was van 

12 miljoen spelers. Hoewel hier wellicht op af te dingen valt (denk aan proefabonnementen of abonnementen 
die weliswaar doorlopen maar waar niet meer actief mee gespeeld wordt), zijn er vandaag de dag miljoenen 
mensen wereldwijd die WoW spelen. 
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variant op de elfen) en de Worgen (een soort weerwolven). De horde bestaat uit orcs, goblins, 

undead, tauren (een kruising tussen een stier en mensen), blood elves en trollen. Je zou traditioneel 

kunnen zeggen dat de alliance ‘de goeien’ zijn en de horde dus de ‘bad guys’. Dit komt niet in de 

laatste plaats omdat de alliance het bekende (relatief dan, het blijft een fantasiewereld) 

vertegenwoordigt, terwijl de horde juist het ‘andere’ laat zien. Je doet het verhaal echter te kort door 

zo’n simpele kwalificatie te maken. Hoewel het in deze tijd jammer genoeg gemeengoed is om het 

‘bekende’ met goed en het ‘andere’ met slecht, of in ieder geval als ‘verdacht’ aan te merken, 

moeten het mijn inziens uiteindelijk de daden zijn die moeten worden be(ver)oordeeld. Dat zowel 

goed als slecht te kort door de bocht is om de rassen in WoW in te delen, blijkt wel als je tijdens het 

spelen van WoW steeds meer van het achtergrond verhaal van zo’n ras komt te weten. Elk ras 

binnen de Alliance en Horde hebben zo hun eigen verhaal waarom ze überhaupt in deze 

overkoepelende oorlog terecht zijn gekomen. Zo hebben Elfen bijvoorbeeld oorlog met de Orcs, 

omdat deze steeds meer bos kappen (en dat is hun leefgebied).  

Als de speler een ras heeft gekozen, is de volgende stap om een geslacht en klasse voor zijn karakter 

te kiezen. De klasse is een van de belangrijkste keuzes die de speler speltechnisch maakt, omdat dit 

bepalend is op welke manier het spel gespeeld wordt. De klassen zijn op het moment van schrijven 

de warrior, paladin, druid, priest, shaman, mage, hunter, rogue en death knight. In principe kan elke 

klasse zichzelf prima verdedigen, maar in het eindspel  heeft elke klasse een -of soms meerdere- 

rollen die ze kunnen (moeten) vervullen om voor een groep zo nuttig mogelijk te zijn. Hierover later 

meer. Als een speler al deze keuzes heeft gemaakt, en het uiterlijk van zijn karakter wat heeft 

aangepast, wordt de speler in de wereld geworpen. 

 

Figuur 2: Het scherm waar je een karakter kan creeren, in dit geval een menselijke priester 
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Na een korte inleiding, waarin vooral de geschiedenis van het ras dat de speler gekozen heeft wordt 

belicht, begint het echte spel. De speler kijkt op de rug van het karakter3 wat hij heeft gecreëerd en 

kan vervolgens rondlopen in de wereld. Deze wereld is alles behalve leeg: de speler komt 

voortdurend andere wezens tegen met wie hij kan interacteren. Deze wezens kunnen 

computergestuurd zijn, in welk geval we spreken over NPC’s (Non-Playing-Characters) en met wie de 

speler kan praten om bijvoorbeeld een quest te krijgen, of Mobs (Mobile-Objects,  bijna altijd 

monsters, beesten en vijanden) die verslagen kunnen worden. Quests zijn een belangrijk deel van het 

spel, in eerste instantie omdat door het uitvoeren van quests de speler experience points krijgt om zo 

zijn karakter steeds sterker te maken. Een opdracht in een quest kan bijvoorbeeld zijn om 12 beren 

te verslaan. Als de speler dit doet, krijgt hij zowel voor het verslaan van elke beer als voor het 

volledig uitvoeren van de quest (in dit geval 12 beren verslaan) experience points om zo een level te 

stijgen. Dit is belangrijk, omdat elk level dat je gestegen bent je in staat kan stellen om meer te 

kunnen met je karakter, betere gear (bijvoorbeeld een beter harnas of  een sterker zwaard) te dragen 

en zo sterkere vijanden te verslaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat het steeds langer duurt 

voordat je een level kan stijgen. Waar je in het eerste uur meer dan tien levels kan stijgen, duurt het 

op het laatst soms wel een uur of drie voordat je een level stijgt. Op het moment van schrijven is het 

maximale level dat je kan halen 85. Daar komen er om de paar jaar weer een aantal bij. Vaak is een 

van de eerste lange termijn doelen van een nieuwe speler dus om het maximale level te bereiken. Er 

moeten echter een hele hoop quests worden opgelost voordat de speler zover is, bij een speler die 

een paar uur per week speelt is dit een kwestie van maanden. Naast de opdracht in de quest, staat er 

vaak ook een stuk context bij. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de speler 12 beren moet verslaan 

omdat blijkt dat er sprake is van een berenplaag in het bos en de lokale houthakkers geen hout meer 

durven te hakken. Vaak hebben alle quests ook nog met elkaar te maken, waardoor er een coherente 

verhaallijn ontstaat. Om bij bovenstaand voorbeeld te blijven, zou de volgende quest bijvoorbeeld 

kunnen zijn om de kwade druïde die de beren naar het bos heeft gehaald uit te schakelen. De quest 

daarna kan weer zijn om het hout dat de houthakkers nu weer kunnen hakken naar de stad te 

brengen, zodat er pijlen en bogen van kunnen worden gemaakt die weer nodig zijn voor de oorlog 

met een ander ras. De volgende ‘questlijn’ speelt zich dan aan het front van deze oorlog af en zo blijft 

de speler bezig met het uitvoeren van quests.  

                                                           
3
 Dit wordt ook vaak een ‘avatar’ genoemd: De meer algemene term voor een fysieke representatie van de 

speler in een virtuele wereld. In WoW wordt het echter vaak een karakter of ‘toon’ genoemd. 
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Figuur 3: Een voorbeeld van een quest 

Op deze manier reist de speler rond de wereld en leert deze, door de context van de quests, behalve 

de geografie ook meteen de geschiedenis en cultuur van de verschillende gebieden kennen. Dit 

wordt nog eens versterkt doordat er bijvoorbeeld bepaalde landmarks te zien zijn, zoals de ruïne van 

een kasteel, een stuk land dat permanent onvruchtbaar is doordat er een horde zombies doorheen 

heeft gelopen, etc. Bovendien wordt door de speler continu te laten reizen voorkomen dat de 

omgeving saai wordt. De wereld loopt zeer uiteen qua geografie: Van desolate droge vlaktes en 

woestijnen tot vruchtbaar hoogland en winterlandschappen, van dichtbevolkte steden tot donkere 

wouden, van dichtbegroeide jungles tot onderwaterwerelden. Daar komt nog bij dat er in elk gebied 

wezens en monsters rondlopen die zeer uniek zijn. Draken, slangemensen, allerlei wilde dieren, 

struikrovers en levende skeletten zijn maar enkele voorbeelden van de monsters die de speler 

tegenkomt. Tel daar dan weer bij op dat er om de zoveel tijd evenementen plaatsvinden (zeer 

vergelijkbaar met de feestdagen in onze echte wereld) en je hebt een zeer rijke, geloofwaardige 

wereld gecreëerd. 

En in al deze gebieden doet de speler quests om weer een level te stijgen. Dit doet hij niet 

alleen om het hoogste level te bereiken, maar ook voor meer korte termijn doelen. Zo zou een 

bepaald zwaard dat erg sterk is een doel kunnen zijn, omdat dat zwaard alleen mag worden gedragen 
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door karakters van level 8 en hoger. Ook kan een bepaalde toverspreuk die de speler kan leren een 

goede motivatie zijn om het benodigde level te halen. Een inherent doel tot en ook na het bereiken 

van het maximale level is namelijk om je karakter steeds sterker te maken. Dit kan dus door het leren 

van nieuwe ‘abilities’, vermogens waardoor je een tegenstander meer schade kan toe brengen, maar 

ook door een beter harnas, zwaard of tovermantel te dragen. Al deze attributen worden vaak 

samengevat in de term gear. Vooral in het eindstadium van het spel is de gear die jouw karakter 

draagt ontzettend belangrijk, niet alleen omdat je sommige monsters simpelweg niet kan verslaan 

zonder bijzonder krachtige gear, maar ook omdat een aantal spelers weigert met je samen te werken 

als je niet de optimale gear hebt. Voor meer hierover zie hoofdstuk 2. Wat nog belangrijk is om te 

melden is dat die nieuwe toverspreuken vaak alleen in de hoofdstad van een ras geleerd kunnen 

worden. Zo wordt de speler om de zoveel tijd gedwongen om naar deze stad te trekken, waardoor 

het een soort basis wordt van waaruit de speler dingen kan ondernemen. Naast het leren van nieuwe 

spreuken is de stad ook een handelspost, waar de spelers zowel onderling als met de NPC’s kunnen 

handelen. Geld is, zeker in het begin, van belang omdat je hier de trainers van kunt betalen (deze 

trainers leren je dus nieuwe spreuken), maar ook omdat je er een mooi zwaard van kunt kopen. Dit 

kan ook van andere spelers worden gekocht en dit gaat dan via het veilinghuis dat in elke grote stad 

is gevestigd. Spelers kunnen spullen die ze in hun avonturen hebben gevonden verkopen aan de 

hoogst biedende speler.  

Dan is er tijdens het spelen ook nog het behalen van zogenaamde achievementpoints 

mogelijk. Dit zijn punten die je kan halen door het doen van bepaalde prestaties in WoW. Dit kunnen 

tamelijk simpele dingen zijn die je bijna altijd wel haalt, zoals het behalen van level tien of twintig, 

maar ook extreem moeilijke achievements, zoals een eindbaas op een enorm moeilijk niveau 

verslaan. Bovendien zijn er ook een aantal achievements waar je echt specifiek voor moet gaan, zoals 

het verslaan van een eindbaas op een bepaalde manier of tijdens een seizoensfeest een bepaalde 

handeling verrichten. De punten die je hiermee haalt doen speltechnisch gezien helemaal niks; je 

kunt op zijn hoogst een beloning krijgen die cosmetisch is waardoor je er iets anders dan standaard 

uitziet. Toch wordt er vaak fanatiek gespeeld om maar zoveel mogelijk achievement points te halen. 

Elke keer als je namelijk een achievement haalt, kan iedereen in je vriendengroep en guild (een 

vereniging van spelers, zie ook hiervoor hoofdstuk 2) zien dat je dit gehaald hebt, doordat er een 

mededeling in het scherm komt. Zo boek je dus je ‘one second of fame’. Het wordt namelijk beleefd 

gevonden dat mensen je dan met de behaalde achievement feliciteren. Bovendien kunnen mensen je 

karakter opzoeken op ‘the armory’4, een website waar ze bijna alle gegevens van je karakter kunnen 

zien: Van het aantal keer dat je een bepaalde baas hebt verslagen tot de gear die dat karakter op het 

                                                           
4
 Ik heb begrepen dat deze inmiddels is afgeschaft 
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moment aan heeft. Ook de achievements zijn te vinden, zowel het aantal punten als de 

achievements zelf en op welke datum deze behaald zijn. Je kunt in het spel zelfs je eigen 

achievements vergelijken met een ander karakter dat er rondloopt. Achievements zitten pas een 

paar jaar in het spel, maar hebben mijns inziens een behoorlijke invloed op de manier hoe WoW 

gespeeld wordt, omdat er altijd wel een achievement binnen afzienbare tijd te behalen is waardoor 

je toch weer wat punten hebt gehaald. Zo heb je dus altijd een reden om nog te blijven spelen. 

 

Figuur 4: Een speler heeft de ‘World Explorer’ achievement gewonnen 

1.2.2 Second Life 

Second Life is vooral in 2005 en 2006 veel in de media geweest en leek het helemaal te gaan worden. 

Volgens de kranten zat er een behoorlijke groei in en het ene na het andere bedrijf was dan ook van 

plan om een of meerdere virtuele vestigingen in deze wereld te maken en sommigen, zoals 

bijvoorbeeld de ABN-AMRO bank, deden dit dan ook. 

Maar wat is Second Life precies? Formeel gezien is Second Life (SL) net zo als World of 

Warcraft een virtuele wereld. Het is echter, in tegenstelling tot WoW, geen fantasy virtuele wereld 

maar eerder een parallelle virtuele wereld. Dit wil zeggen dat diverse plaatsen die echt bestaan ook 

een virtuele versie hebben, zoals bijvoorbeeld de Dam in Amsterdam. Bovendien is Second Life niet 

helemaal virtueel: Het is eerder een interrealiteit waarbij realiteit en virtualiteit door elkaar lopen. 

Sommige mensen werken er bijvoorbeeld voor ‘echt’ geld. Second Life is ook niet echt een ‘spel’ in 

de traditionele zin van het woord. Zo zijn er bijvoorbeeld geen quests, geen karakter dat 

eigenschappen heeft die steeds beter worden naar mate er een hoger level wordt bereikt. Sterker 
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nog, elke vorm van (narratieve) achtergrond ontbreekt volledig in Second Life. Je hebt slechts je 

karakter of avatar die je, wel in overeenkomst met WoW, in het begin zelf vorm geeft. Je kan met 

deze avatar door de virtuele wereld van Second Life lopen, maar je kan ook vliegen of naar bepaalde 

plekken teleporteren. Wat het belangrijkste kenmerk van Second Life is, is dat je in principe je 

complete omgeving zelf vorm kan geven. Ook je eigen kleding, huisinrichting enzovoorts kan je 

allemaal zelf ontwerpen.  

 

Figuur 5: Drie avatars zijn aan het winkelen in Second Life 

Je kan deze ontwerpen ook verkopen aan andere spelers van Second Life. Dit doe je dan weliswaar 

tegen een ingame geld eenheid, de ‘Linden-Dollar’, maar deze Linden-Dollar is te allen tijde 

inwisselbaar tegen echt geld. In Nederland is er onderzoek gedaan naar de redenen waarom mensen 

tijd doorbrengen in Second Life door het Platform voor de Informatie Samenleving (ECP-EPN). In een 

publicatie genaamd Second Life: Het Tweede Leven van Virtual Reality is onderzocht wat voor 

mensen dit spel spelen en wat hun redenen hiervoor zijn. Hierbij valt op dat het over het algemeen 

de wat hoger opgeleide, alternatieve jonge mensen (vooral werkzaam in de kunst en IT) zijn die zich 

in SL manifesteren. De top drie motieven zijn ‘having fun’, ‘making new friends’ en ‘doing things i 

can’t do in real life’ (Attema & De Nood, 2006: 20). 

In een serie documentaires die de VPRO in 2006 uitzond, getiteld ‘de toekomst’ waarin een 

toekomstbeeld van het Nederland in 2025 werd geschetst, ging een documentaire over Second Life. 

Hier werd over gezegd: “In 2020 zullen we een groot deel van onze tijd in de virtuele werelden van de 

‘online roleplaying games’ doorbrengen. In deze spellen worden vriendschappen gesloten en harten 

gebroken, maar wordt ook lucratieve handel gedreven. In De Toekomst: de realiteit van de 
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droomwereld 5. In deze documentaire volgen we Patrick, een man van een jaar of dertig die samen 

met zijn vriendin (op twee verschillende computers) SL speelt. In het begin van de documentaire zegt 

hij in het echte leven moeilijk sociale contacten op te kunnen bouwen. In SL is dat makkelijker, 

volgens hem zegt bijna iedereen die je tegenkomt wel ‘hallo’. Het motief van Patrick is dan ook 

vriendschap. Later in de documentaire overweegt hij om een SL vriendin met wie hij vaak (virtueel) 

erotisch getint contact heeft te bezoeken, en na overleg met zijn huidige vriendin (die dus ook SL 

speelt en ook weleens vrienden uit deze virtuele wereld op bezoek heeft gehad) besluit hij inderdaad 

naar de VS te gaan om deze vriendin te bezoeken. Opvallend is dat het telefonisch gesprek waarbij hij 

de details van zijn bezoek bespreekt zeer stroef verloopt, en ook Patrick erkent dit als hij zegt “It’s 

almost like in the game, we are more ourselves than in real life!”. Dit lijken profetische woorden te 

zijn, want ook als ze elkaar voor het eerst in het echt zien loopt het contact stroef en uiteindelijk 

loopt het bezoek uit op een redelijke deceptie en enigszins teleurgesteld gaat hij weer terug naar 

Nederland, waarbij hij zegt zich nu pas te realiseren hoeveel zijn echte vriendin voor hem betekent.   

 Ondanks de voorspelde populariteit is Second Life een zachte dood gestorven, of eigenlijk 

meer in een coma. De bezoekersaantallen stagneerden en het is nu echt een niche geworden. Wat 

intrigerend is, is waarom de populariteit ineens zo is gedaald. Ik heb daar wel een paar ideeën over. 

Zo denk ik dat de reden dat er geen nieuwe aanwas kwam vooral het gebrek aan media-aandacht 

was. De mediahype van Second Life was in het begin enorm. In een paar maanden tijd waren er vele 

krantenberichten over het fenomeen gepubliceerd en was er dus zelfs een documentaire over 

gemaakt. Dat commerciële bedrijven een virtuele vestiging openden was hier vooral nieuwswaardig, 

net zoals het feit dat een aantal mensen in Second Life hun geld verdienden (iets waarvan ik vermoed 

dat het nogal overdreven is). Daarna was het eigenlijk niet meer nieuwswaardig. Waarom het 

bezoekersaantal zelfs enorm is teruggelopen is lastiger. Ik weet zeker dat de populariteit van sociale 

media een grote rol spelen. Bovendien denk ik dat het feit dat Second Life geen spel is hier een grote 

rol speelt. Toen ik in de tijd van de hype zelf eens ging kijken wat SL was, heb ik het drie kwartier 

volgehouden. Ik had geen idee wat ik moest doen, waar ik eerst na toe moest gaan en wat überhaupt 

het doel was. Later bleek zoals gezegd al dat het spel helemaal geen vastgesteld doel heeft. Je moet 

er zelf iets van maken. In die zin lijkt de naam ‘Second Life’ helemaal niet zo slecht gekozen, want het 

is wat dat betreft vergelijkbaar met ons eerste leven. Nu, vijf jaar later, hoor je in ieder geval 

nauwelijks nog van Second Life en zijn bij mijn weten de meeste Nederlandse organisaties die een 

vestiging in SL hadden weer volkomen ‘reëel’ geworden. 

 

 

                                                           
5
 Voor geïnteresseerden in het thema van deze scriptie kan ik de documentaire van harte aanraden. Zie: 

http://www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen/27029984/  

http://www.vpro.nl/programma/detoekomst/afleveringen/27029984/
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1.3 Aspecten van de Virtuele Wereld 

Wat maakt een virtuele wereld nu een virtuele wereld? In bovenstaande beschrijving van World of 

Warcraft kunnen we een aantal elementen onderscheiden die mijn inziens onmisbaar zijn om een 

geloofwaardige virtuele wereld te creëren (en in stand te houden). In deze paragraaf ga ik proberen 

deze elementen in kaart te brengen, waarbij de elementen dus moeten bijdragen aan de drie I’s uit 

paragraaf 1, te weten Immersie, Interactiviteit en Informatiedichtheid. Dit doe ik door ze onder te 

brengen in bepaalde categorieën. 

A. Geografie 

Een wereld heeft natuurlijk een bepaalde geografie. Net zoals bij ons op aarde is het op sommige 

plekken ijskoud, waardoor er meer alpineachtige landschappen te vinden zijn, terwijl het op 

sommige plekken warm is. Zo is er in World of Warcraft bijvoorbeeld een jungle, een woestijn, een 

soort Grand Canyon en een moeras. Er kan op deze terreinen sprake zijn van verschillende 

weersomstandigheden. In koude gebieden kan het sneeuwen, in warme gebieden regenen. Dit 

gebeurt volkomen willekeurig, eigenlijk net zoals in onze echte wereld. 

 

 

Figuur 6: Een alpenlandschap in WoW 
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Zoals hiervoor gezegd zijn er voortdurend tekenen van (eerdere) civilisatie(s) te vinden. Zo zijn er 

bijvoorbeeld in de jungle meerdere kampen te vinden, zijn er in een moeras ruines van een of ander 

kasteel te zien en zie je in de woestijn de botten van een reusachtig beest. Hierdoor blijven de 

terreinen interessant en is het spannend om zo’n gebied echt te verkennen. Bovendien zijn er 

achievements voor het volledig verkennen van een gebied, wat het verkennen nog meer stimuleert. 

Dan zijn er ook nog de hoofdsteden van een ras. Deze steden zijn zeer groot en er is dan ook 

voortdurende activiteit gaande. Enkele honderden NPC’s lopen rond, van stadswachten tot 

winkeliers en trainers. Dit aantal wordt nog eens verdubbeld door het aantal spelers die hier, zeker 

gedurende prime-time (van 19:00 tot ongeveer 23:00 uur), rondlopen. Het geeft voor de speler 

allemaal de indruk dat hij in een bruisend drukke stad aanwezig is, waar hij slechts een van de velen 

is. 

 

B. Tijdsverloop 

Er is in World of Warcraft veel aandacht besteed aan een bepaald tijdsverloop. Dit is bijvoorbeeld op 

macroniveau te zien, in de zin dat de wereld zelf een zeer rijke geschiedenis heeft, waar je 

spelenderwijs steeds meer van te weten komt. Ik heb geschiedenis nu al verschillende malen 

genoemd, en daar is dan ook een goede reden voor. Het is mijn inziens een van de belangrijkere 

factoren van een wereld. Ga maar na, wat voor betekenis zou onze eigen wereld hebben zonder 

geschiedenis? Ook op microniveau is er sprake van tijd, in de zin dat er sprake is van dag en nacht. 

Deze dag en nacht lopen overigens gelijk met onze (realtime) dag en nacht. Daarnaast zijn er 

verschillende feestdagen, die wel heel erg veel lijken op die van ons. Zo is er bijvoorbeeld 

‘Noblegarden’ (Pasen), ‘Hallow’s End’ (Halloween) en ‘Feast of Winter Veil’ (kerst). Bij deze 

feestdagen horen quests. Zo moet je tijdens de Feast of Winter Veil Rudolf (ja, die) redden en moet 

je tijdens Hallow’s End proberen om de Headless Horseman te verslaan. Bovendien heb je voor alle 

feestdagen bepaalde handelingen die je kan doen om achievement points te halen, zoals 

bijvoorbeeld tijdens Noblegarden als paashaas verkleed een aantal eieren verstoppen. 

Er zijn verder ook nog een aantal evenementen die wekelijks of dagelijks gebeuren. Zo is er elk 

weekend een viswedstrijd (je kan in het spel ook vissen) waarbij wederom achievement points zijn te 

winnen. Wat ook relevant is op het gebied van tijdsverloop is een –in mijn ogen – vaak verwaarloosd 

feit, namelijk het idee dat als de speler niet is ingelogd, de virtuele wereld van World of Warcraft 

toch gewoon door draait. Het besef dat andere spelers actief zijn terwijl ik niet ben ingelogd, kan niet 

onderschat worden. Het is vergelijkbaar met dat ik als ik wakker wordt tijdens het ontbijtnieuws hoor 

dat er ergens in de wereld iets is gebeurd terwijl ik sliep. De wereld wacht niet op mij en de virtuele 

wereld ook niet. 
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Overigens heeft World of Warcraft met de laatste grote uitbreiding iets gedaan dat nog niet 

eerder in een virtuele wereld is gebeurd: Ze hebben de complete bestaande wereld veranderd. De 

uitbreiding, die als titel niet geheel toevallig de naam ‘Cataclysm’ heeft, gaat over een enorme draak 

die in het diepste van de aarde sliep en is ontwaakt. Door de geometrische activiteit die dit opleverde 

gebeurden overal in het land aardbevingen, die weer overstromingen tot gevolg hadden. Steden zijn 

verwoest, vluchtelingenkampen zijn op meerdere plekken vindbaar en door de overstromingen is in 

een woestijn weer nieuw leven ontstaan. Het zijn dit soort gebeurtenissen die een wereld nog 

realistischer maken. Bovendien is hierna weer interessant om de wereld opnieuw te verkennen.  

 

C. Gemeenschap 

Ook is er sprake van de mogelijkheid van een gemeenschap. Ik benadruk hier ‘ de mogelijkheid’, 

omdat sommige spelers juist zoveel mogelijk alleen willen spelen. Echter, het idee dat er andere 

mensen rondlopen waar je mee in contact zou kunnen treden, voldoet hier al voor. Het kunnen 

converseren met andere karakters is voor sommige mensen zelfs de reden om überhaupt World of 

Warcraft te spelen. Het eenheidsgevoel wat mensen kunnen hebben die samen werken om een 

moeilijke baas te verslaan, maar ook het gewone chatten terwijl je in het spel eigenlijk niets doet zijn 

daarom zeer belangrijk. Zoals ook in onze echte wereld steeds vaker te zien is (denk hierbij aan 

mensen die hun mening graag willen laten horen, zowel op politieke fora, waar ze soms als 

‘reaguurders’ te boek staan, als op sociale media als Facebook en Twitter) willen mensen dat er naar 

hen geluisterd wordt, dat ze opgemerkt worden en ze serieus worden genomen. Bovendien kunnen 

karakters in het spel elkaar voortdurend helpen. Als een karakter een quest te moeilijk vindt om 

alleen op te lossen, kan hij simpelweg aan een toevallige voorbijganger vragen of deze hem even wil 

helpen, waarbij in mijn eigen ervaring mensen vaker wel helpen dan niet. Ik vind dit een interessant 

gegeven, omdat ik durf te stellen dat de drempel om een toevallige passant om hulp te vragen in 

WoW vele malen lager ligt dan in het echte leven. 

 Dan zijn er natuurlijk ook de grotere, georganiseerde samenwerkingsverbanden. Vooral in de 

zogenaamde ‘endgame’, dwz als de karakters het maximale level hebben behaald, zijn er quests waar 

monsters verslagen moeten worden die simpelweg te moeilijk zijn om met een onvoorbereid 

groepje, laat staan in je eentje, te verslaan. Deze vereisen dus een zekere mate van voorbereiding, 

waarbij elk lid van een groep precies moet weten wat hij wanneer moet doen. In hoofdstuk 2 ga ik 

hier uitgebreid op in.  

 Tot slot wordt er in de grote steden ook veel gehandeld. Mensen die in een hoofdstad van 

een ras komen worden automatisch aangemeld voor het zogenaamde ‘ trade’ channel, waar 

voortdurend spullen te koop worden aangeboden. Vaak kan hier ook nog over onderhandeld 

worden, waardoor je op klassieke wijze moet afdingen om een beetje een goede deal te sluiten. Het 
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grote merendeel van de spullen wordt echter in het veilinghuis aangeboden. Een product kan je dan 

per opbod proberen te kopen of, en dat komt vele malen vaker voor, door via de ‘buyout’ optie het 

product meteen te kopen tegen een vaste prijs. Het handelen met andere spelers is weer een extra 

aspect om de wereld zo geloofwaardig mogelijk te maken. Dit brengt ons op de laatste categorie: 

 

D. Economie 

Economie is een van de belangrijkste factoren in de hedendaagse wereld.6 Het is dan ook niet 

verassend dat ook in World of Warcraft economie een belangrijke rol speelt. Dit doet het op 

meerdere niveaus. Ten eerste is er het ‘werken voor beloning’ aspect. Voor elke activiteit die men 

doet wordt men in zekere zin beloond. Vaak heeft een quest behalve de experience points die een 

karakter op weg helpen om naar het volgende level te komen, ook nog een fysieke beloning. Vaak is 

deze beloning monetair; de speler krijgt een aantal goudstukken. Soms echter, krijgt hij een stuk 

gear, die vooral bij moeilijkere quests zeer de moeite waard is. Deze beloning is belangrijk, omdat de 

speler op deze manier progressie boekt. Blizzard (de producent van het spel) heeft weleens quests in 

het spel gedaan waar geen beloning in zat, en de spelers beklaagden zich massaal op de forums die 

hiervoor in het leven geroepen zijn. Spelers zijn als het ware gewend om loon naar werken te krijgen, 

iets dat ook door econoom Scott Rettberg wordt geconcludeerd: “though playing the game is itself a 

form of escapism from the demands of life in the real World, it is somewhat paradoxically a kind of 

escapism into a second professional life, a world of work (Rettberg, 2008).  

Dan is er nog de virtuele wereldeconomie zelf. Omdat World of Warcraft een gesloten 

systeem is, waarin vraag en aanbod van goederen variëren, is het een dankbare wereld voor 

economen om te bestuderen. Voor Edward Castronova, al eerder aangehaald in het hoofdstuk over 

de virtuele wereld, was het zelfs de primaire reden om zich überhaupt met virtuele werelden bezig te 

houden. Spelers kunnen sommige gear die ze in hun avonturen vinden verkopen aan andere spelers. 

Ook hebben ze de mogelijkheid om twee beroepen te hebben, waarmee ze ook weer geld kunnen 

verdienen. Zo kan men bijvoorbeeld een mijnwerker zijn en op deze manier goud en ijzer te koop 

aanbieden. Deze metalen zijn weer gewild door mensen die smid zijn, die er een mooi zwaard of 

harnas van kunnen maken (en verkopen). Bovendien wordt er naar sommige goederen altijd 

gevraagd, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn om een heel moeilijk monster te verslaan. Denk hierbij 

aan voedsel dat de spelers tijdelijk sterker maakt en aan betoveringen op een wapen waardoor het 

wapen nog beter wordt. Er zijn zelfs spelers die de economie zo serieus nemen dat ze wisselkoersen 

hanteren voor het goud dat je in het spel kunt verdienen tegenover de (echte) dollar. Hoewel het 

                                                           
6
 Ik kan me voorstellen dat hier discussie over mogelijk is, maar naar mijn mening zijn een behoorlijk groot 

gedeelte van  alle politieke activiteiten terug te brengen op beslissingen over geld en hoe dit besteed zou 
moeten worden.  
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officieel verboden is, verkopen sommige spelers gigantische hoeveelheden goud voor echt geld. 

Soms gebeurt dit zelfs op een georganiseerde manier. Zie voor meer hierover hoofdstuk 2. 

 

Met dit hoofdstuk heb ik geïllustreerd waar een virtueel leven zich afspeelt. Ik heb uitgelegd wat een 

virtuele wereld is, hoe dit zich verhoudt tot het vooral in de jaren 90 populaire fenomeen dat ‘Virtual 

Reality’ heet en waaraan een virtuele wereld mijn inziens moet voldoen om geloofwaardig te kunnen 

zijn. In het volgende hoofdstuk gaan we de focus verplaatsen en gaan we kijken naar de organisaties 

die in zo’n wereld actief zijn.  
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2. Virtuele Organisaties 

In samenlevingen is er altijd sprake van organisaties. De virtuele wereld is daarop geen uitzondering. 

In dit hoofdstuk wil ik de organisaties die we in ‘real-life’ kennen vergelijken met organisaties die in 

virtuele werelden bestaan. In dit hoofdstuk maak ik wederom gebruik van de virtuele wereld World 

of Warcraft en beschrijf ik de virtuele organisaties die hier in voorkomen. In de eerste paragraaf zet ik 

uiteen hoe we een ‘gewone’ organisatie normaliter kunnen typeren. Ik maak hierbij gebruik van het 

boek Reframing Organizations van Bolman en Deal (2003). Hoewel dit boek meer organisatiekundig 

dan kritisch organisatiekundig is,7 denk ik dat het een goed startpunt is om vanuit te vertrekken om 

een guild in kaart te brengen.  In de tweede paragraaf leg ik uit wat een ‘guild’ in World of Warcraft 

precies is en kijk ik dan in hoeverre de besproken frames zijn te vertalen naar virtuele organisaties. 

 Om echter toch wat aandacht te besteden aan de KOIS kant van het verhaal wil ik echter 

eerst nog een opmerking over de organisaties in een virtuele wereld maken. In feite faciliteert een 

‘normale’  organisatie de gehele virtuele wereld. Dit is een organisatie in de klassieke zin van het 

woord, een bedrijf dat winst maakt door een product te verkopen; namelijk de virtuele wereld. Deze 

organisatie manifesteert zich echter ook in de virtuele wereld, waardoor hier dus sprake is van een 

inter-reële organisatie. In het geval van World of Warcraft is deze organisatie Blizzard Entertainment. 

In WoW neemt deze organisatie een uitzonderingspositie in: Ze heeft absolute macht. Voordat je je 

als speler in de virtuele wereld begeeft, moet je eerst door een aantal zogenaamde EULA’s (End-User 

License Agreement) klikken.  

 

Figuur 7: De EULA van World of Warcraft. 

                                                           
7
 Ik studeer Kritische Organisatie- en Interventie Studies (KOIS), die zich onderscheidt van de meer traditionele 

bedrijfs- en organisatiekunde omdat het zich richt “Op vragen rond humanisering en zingeving op het snijvlak 
van organisatie en beleid” (Beschrijving KOIS in Onderwijsgids 2010-2011, UvH) 



30 
 

Deze EULA is lang, onbegrijpelijk voor de gewone sterveling, dus onleesbaar. Er is dan ook zo goed als 

niemand die serieus de moeite zal nemen om deze te lezen, wat betekent dat er simpelweg op ‘I 

Agree’ wordt geklikt. Om tijd en ruimte te besparen is het voor nu het makkelijkst om het als volgt 

samen te vatten: Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat de absolute, ongelimiteerde macht bij 

Blizzard ligt en dat jij je moet schikken naar alle beslissingen die dit bedrijf maakt. Op de officiële 

forums van World of Warcraft zie je dan ook talloze threads (discussie topics) met spelers die 

uitleggen dat ze benadeeld zijn door figuren die Gamemasters (GM) worden genoemd. GMs zijn de 

virtuele representanten van Blizzard in de Virtuele Wereld. Als er met mijn karakter iets gebeurt 

waarvan ik vind dat het oneerlijk is of niet klopt (ik word zwaar beledigd door een andere speler, mijn 

fantastische zwaard waar ik dagen voor heb moeten zweten om het te bemachtigen is opeens 

verdwenen of mijn karakter kan opeens niet meer lopen), dan doe ik een beroep op deze GM. In die 

zin kan je zeggen dat een GM tegelijk politie en rechter is. Politie in de zin dat de GM de orde 

bewaakt in de virtuele wereld, rechter in de zin dat GMs de EULA (lees: de wet) interpreteert, een 

ruling maakt en deze uitvoert. Dat dit nogal wat gevolgen heeft voor de beleving van democratie in 

de virtuele wereld behoeft geen betoog en dit fenomeen is dan ook een dankbare bron van het 

uitzoeken hoe virtueel recht en real-life recht zich met elkaar verhouden. Dit is een thema waar ik in 

deze scriptie echter niet veel aandacht kan besteden, maar het is belangrijk om in het achterhoofd te 

houden dat een virtuele wereld gezien vanuit de zakelijk ‘echte’ wereld toch in eerste instantie een 

product is en dat dit gevolgen heeft voor de democratie in deze wereld. 

 

2.1 Kenmerken van een (virtuele) organisatie 

Voor een typering van een ‘normale’ organisatie wend ik mij zoals gezegd tot Bolman en Deal. De 

reden hiervoor is dat ik vind dat ze in hun boek Reframing Organizations een overzichtelijke manier 

presenteren om een organisatie vanuit diverse kaders te bekijken. Deze kaders (in het boek worden 

ze ‘frames’ genoemd) geven samen een goed totaal beeld van de complexiteit van een organisatie. 

Bovendien stellen ze ons in staat om zo stap voor stap een virtuele organisatie te beschrijven, in dit 

geval een World of Warcraft guild. De kaders zijn het structurele kader, het HR kader, het politieke 

kader en het symbolische kader.  

 

2.1.1 Het structurele kader 

Vanuit dit kader is de organisatie een schematische, rationele machine waarbij alles strak en formeel 

georganiseerd is. Het gaat uit van de volgende zes assumpties (Bolman & Deal 2003, p. 45): 

1. Organisaties bestaan om vastgestelde doelen te bereiken 
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2. Organisaties zorgen voor efficiency en verbeterde doelmatigheid door middel van 

specialisatie en het vaststellen van taken 

3. Door middel van coördinatie en leiding wordt de inzet van verschillende leden 

samengebracht tot een geïntegreerde prestatie 

4. Het primaat voor een goede organisatie is rationaliteit 

5. Alles moet zo gestructureerd mogelijk in kaart zijn gebracht om mogelijke tegenslagen het 

hoofd te bieden 

6. Problemen en inefficiëntie ontstaan door een gebrek aan structuur en zijn door middel van 

analyse en herstructurering op te lossen 

Twee vragen zijn in het bijzonder relevant voor het structurele kader: Hoe moet het werk verdeeld 

worden en op welke manier worden de verschillende werkzaamheden gecoördineerd? 

Arbeidsverdeling is in dit frame trouwens voornamelijk verticaal, dat wil zeggen dat hiërarchie een 

belangrijke rol speelt. Daar komt bij dat regels, beleid en protocollen ook vaak worden gebruikt, want 

dat maakt de output nu eenmaal meer uniform en dus voorspelbaarder. Overigens wil dit niet zeggen 

dat de leden van een structurele organisatie geen creatieve input mogen leveren. In hun boek 

bespreken Bolman & Deal een legerunit die opvallend veel successen boekte ten opzichte van  

vergelijkbare units, juist doordat ze input hadden op de strategie. Ze kenden elkaar vrij lang, 

overlegden welk plan het beste tot zijn recht zou komen in een specifieke situatie, hoewel de 

legeraanvoerder uiteindelijk de beslissingen nam:  

“Executing the plan was another story. The group’s structure transformed from a loose, creative 

confederation to a well-defined, tightly controlled chain of command. Each individual had a specific 

assignment. Tasks had to be done with split-second precision. The commanding officer had sole 

responsibility for making operational decisions or revising the plan. Everyone else obeyed orders 

without question, though they were allowed to offer suggestions if time permitted. (…) The group’s 

ability to tailor its structure captured the best of two worlds. Participation encouraged creativity, 

ownership and understanding of the battle plan. Authority, accountability and clarity enabled the 

group to function with speed and efficiency during the operation (Bolman & Deal 2003, p. 94). 

Uit dit voorbeeld kunnen we halen dat de combinatie van invloed op de strategie hebben enerzijds, 

en het uitvoeren van wat er wordt opgedragen anderzijds, van belang is voor een succesvolle 

organisatie. Hierbij is het herkennen wanneer men welke houding moet aannemen zeer van belang. 

 

2.1.2 Het Human-Resource kader 

Het HR kader benadrukt de relatie tussen de organisatie en de mensen die er werkzaam zijn. Hoewel 

je in dit kader nog wel ruimte hebt om van mening te verschillen omdat de ene iets meer nadruk zal 
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leggen op het ‘human’ aspect, terwijl de andere juist wat meer nadruk legt op het ‘resource’ aspect, 

zijn er een aantal uitgangspunten te distilleren die volgens Bolman & Deal (p. 115) redelijk universeel 

zijn voor dit kader: 

1. Organisaties bestaan om menselijke behoeften te faciliteren 

2. Mensen en organisaties hebben elkaar nodig. Organisaties hebben ideeën, energie en talent 

nodig terwijl mensen kansen, salarissen en carrières nodig hebben. 

3. Als er een mismatch ontstaat tussen mens en organisatie, is er altijd tenminste een 

slachtoffer, soms zowel de organisatie als de mens 

4. Als er echter een goede match is, profiteren zowel de organisatie als de mens 

Met de menselijke behoeften zoals genoemd bij 1 wordt hier in eerste instantie de bekende (en 

inmiddels steeds meer bekritiseerde) piramide van Maslow bedoeld. Ik ben van mening dat de ‘four 

needs of meaning’ van Baumeister hier ook geschikt voor zijn. Voor meer hierover zie hoofdstuk 3.  

 

In het boek wordt een basis HR strategie gepresenteerd:  

 

Figuur 8: Basic HR strategies 

Ik denk dat alle aspecten weinig uitleg behoeven, maar ik zal hier in de volgende paragraaf aan de 

hand van een voorbeeld in de virtuele wereld verder op ingaan. Wat verder naar voren komt in het 

HR kader is dat de mensen die in een organisatie werkzaam zijn, dit bijna altijd samen doen met 

andere mensen (collega’s dus). Dit betekent dat er sprake is van een sociale dimensie, waarbij het 

zeer relevant is hoe deze samenwerking door de werknemers wordt ervaren: “Both individual 

satisfaction and organizational effectiveness depend heavily on the quality of interpersonal 

relationships.” (p. 179). Er wordt de laatste tijd dan ook veel aandacht besteed aan de sociale 
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dimensie van werknemers. Verschillende tests, zoals bijvoorbeeld de Myers-Briggs test8, worden 

steeds meer toegepast op de werkvloer. Desondanks is het alles behalve vanzelfsprekend dat 

werknemers goed met elkaar kunnen samenwerken. Het volgende kader besteedt hier meer 

aandacht aan. 

 

2.1.3 Het Politieke kader 

In een organisatie heeft niet elke werknemer even veel macht. Dit zou geen probleem hoeven te zijn 

als elke werknemer precies dezelfde doelen heeft en dezelfde manier heeft om deze doelen te 

bereiken. Echter, dit is zo goed als nooit het geval. Het is dus voor elke betrokkene bij een beslissing 

van een organisatie om het beetje macht wat men heeft zo goed mogelijk te mobiliseren, ten einde 

de beslissing in zijn/haar voordeel te laten uitvallen. Macht mobiliseren, coalities smeden en 

conflicten uitvechten, kortom, het bedrijven van politiek, vindt in elk bedrijf plaats. De 

uitgangspunten van dit kader zijn volgens Bolman & Deal (p. 186) de volgende: 

1. Organisaties bestaan altijd uit coalities van diverse personen of groepen 

2. Er is te allen tijde verschil van inzicht tussen leden van een organisatie op het gebied van 

waarden, ideeën, realiteitsopvatting en belangen 

3. De meest belangrijke beslissingen betreffen het verdelen van schaarse goederen 

4. De combinatie van punt 2 en 3 kunnen conflicten veroorzaken, waarbij macht een centrale 

rol speelt 

5. Onderhandelen, deals maken en politiek manoeuvreren zijn onderdeel van het politieke 

‘spel’, waarbij degene (of de groep)  die dat het beste doet de beslissingen maakt 

Hoewel politiek voor een aantal mensen negatieve connotaties oproept, is het natuurlijk realiteit in 

elke organisatie. ’Boven’ de politiek staan is (in tegenstelling tot zeggen dat je boven de politiek 

staat, wat onderdeel zou kunnen zijn van je politieke strategie) dan ook niet verstandig, er van 

uitgaande dat je enige invloed wilt hebben. Maar hoe krijg je deze invloed? Het boek noemt een 

aantal bronnen van macht die je hiervoor zou kunnen inzetten: 

 Autoriteit: Heb je een formele functie die autoriteit heeft? 

 Expertise/kennis: Hebben mensen jou of jouw advies nodig? 

 Het kunnen verstrekken van beloningen: kan je mensen belonen (omkopen)? 

 Het kunnen overtuigen van politieke tegenstanders door middel van sabotage, straffen of het 

bekend maken van geheimen 

 Netwerken en het creëren van allianties 

                                                           
8
 Een systematiek die wordt gebruikt om de verschillen in persoonlijkheden van mensen te classificeren. Dit 

wordt, samen met het enneagram, gebruikt voor carrièreplanningen en assements. 
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 Het beheren en kunnen beïnvloeden van agenda’s en vergaderingen: Wie mogen er wel en 

niet meepraten? 

 Indoctrinatie en Propaganda 

 Persoonlijke macht: iemand die zich goed kan uitdrukken en charismatisch is, komt 

overtuigender over dan iemand die dit niet is 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het structurele kader, ziet het politieke kader conflict niet als een 

probleem, maar juist als een noodzaak. Het gaat hier dan niet om het voorkomen van conflicten, 

maar om deze zo goed mogelijk in te zetten voor eigen gewin. Als mensen altijd een conflict willen 

voorkomen, worden ze saai en voorspelbaar, terwijl een organisatie juist creatieve mensen wil 

hebben.  

 

2.1.4 Het Symbolische kader 

Vanuit het symbolisch kader gezien wordt aan alle gebeurtenissen in een organisatie een symbolische 

betekenis gehecht. Betekenisgeving, organisatiecultuur en geloof zijn belangrijke sleutelwoorden in dit 

kader. De organisatie wordt in zekere zin opgevat als een narratief waarbij de medewerkers steeds het 

volgende hoofdstuk aan het schrijven zijn. De uitgangspunten van het symbolische frame (Bolman & 

Deal 2003, p. 242) zijn: 

 Het is niet zozeer wat er gebeurt dat het belangrijkst is, maar wat het betekent 

 Gebeurtenissen hebben verschillende betekenissen, omdat iedereen een ander perspectief 

heeft op de realiteit, met een eigen referentiekader 

 Symbolen zijn er om voorspelbaarheid te vergroten, om er hoop en vertrouwen uit te putten 

en om verwarring te voorkomen 

 Organisatieverhalen met daarin mythen, helden, rituelen en ceremonieën helpen werknemers 

om doel en passie te vinden in hun werk 

 Organisatiecultuur werkt als lijm; het houdt een organisatie bij elkaar en verenigt mensen door 

gedeelde waarden en opvattingen aan te bieden 

Het moge duidelijk zijn dat dit kader nogal ver verwijderd staat van het structurele kader, omdat het 

vaak precies het tegenovergestelde claimt. Esthetiek, emotie en symboliek spelen een grote rol bij de 

evaluatie van een organisatie in plaats van hiërarchie en rationaliteit. Motivatie van het personeel, 

maar ook herkenbaarheid bij de klanten (denk aan de gouden M) is van levensbelang. Hoe minder 

regels en hoe meer creativiteit, hoe beter. 
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2.2 De Guild, de World of Warcraft organisatie 

In deze scriptie heb ik al een aantal keer de term ‘guild’ genoemd. In deze paragraaf wil ik 

gedetailleerder ingaan op dit fenomeen. Een guild is, zoals al eerder aangegeven, een formeel 

samenwerkingsverband tussen verschillende spelers. Het is wat dat betreft dus een organisatie. De 

redenen van spelers om zich te organiseren in guilds zijn divers, maar over het algemeen zijn er twee 

hoofdlijnen te ontdekken.  

De eerste reden is de sociale factor. Als je in een guild zit, is er een apart chatkanaal waar alle 

mensen van jou guild automatisch lid van zijn. De kans dat een van jouw guildgenoten reageert op 

jouw verzoek om hulp is stukken groter dan als je dit op een publiek kanaal in een stad vraagt. 

Bovendien komen in het chatkanaal alle achievements die op dat moment behaald worden in beeld. 

Aangezien het een soort van ongeschreven afspraak is dat mensen je dan horen te feliciteren, heb je 

zo een stukje acceptatie van jouw aanwezigheid. Ook praten sommige mensen op dit kanaal ook over 

hun persoonlijke leven en zelfs over nieuws uit de echte wereld.Op deze manier is het ook een soort 

discussiegroep voor een select gezelschap. 

De tweede reden is dat je met een guild veel meer kan bereiken. De endgame bestaat uit het 

verslaan van monsters die enorm moeilijk zijn om te verslaan, doordat ze op een zeer complexe 

manier aanvallen. Doordat je deze monsters alleen in groepen van 10 of 25 man kan verslaan (dit 

wordt in het spel een raid genoemd), heb je dus mensen nodig. Daar komt bij dat mensen alleen niet 

goed genoeg zijn. Iedereen moet precies weten wat er gebeurt, wat er gebeuren gaat en wat zijn of 

haar rol tijdens zo’n confrontatie is. Daarbij is de juiste timing van enorm belang (we hebben het hier 

over secondes), net als de juiste instelling. Leiderschap is onontbeerlijk, want als er ook maar een 

persoon een fout maakt kan de hele raidgroep doodgaan (dit noemt men in het spel een wipe).  

 

Figuur 9: Een voorbeeld van de opstelling voor een bepaald gevecht 
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Van mijn eigen tijd die ik in WoW heb doorgebracht kan ik me herinneren dat we bij sommige van die 

bazen meer dan twintig keer zijn gewiped voordat we een kill hadden. Dit betekent dat we vier 

avonden zijn bezig geweest met een monster te verslaan. Het moreel was lang niet altijd hoog en ik 

weet dat er meerdere guilds zijn ontbonden omdat spelers het geduld aan het verliezen waren. Het 

mag dan ook duidelijk zijn dat er een sterke organisatie nodig is om dit soort grote uitdagingen het 

hoofd te bieden. 

 

2.2.1De structuur van een guild 
 

Net als bij een organisatie in onze echte wereld, is er ook bij de virtuele organisatie in min of 

meerdere mate sprake van een organisatiestructuur. Zoals we gezien hebben bij het structurele 

kader impliceert dit een aantal assumpties. Een guild heeft net als een organisatie een bepaald 

einddoel (soms meerdere doelen). Dit is afhankelijk van het soort guild. Bij een social guild is er niet 

zozeer een einddoel, maar is de guild een doel op zich: Om spelers te faciliteren tijdens het spelen 

door ze te helpen en vooral door gezellig bij te chatten tijdens het spelen. Bij een raid progression 

guild is het de bedoeling om zo snel mogelijk zo veel mogelijke nieuwe bazen in een raid te verslaan.  

Verder is een bepaalde overzichtelijkheid belangrijk, zeker bij de grotere guilds. Hiervoor is het 

vaststellen van taken van belang.  Hoewel elke organisatie natuurlijk anders is, zijn er bepaalde 

functies die, al was het maar omdat het verplicht is binnen het spel, altijd voor komen. In de eerste 

plaats is er de Guildleader. Dit is als het ware de CEO van de organisatie, degene die binnen de guild 

alles mag en die bijna altijd ook in de leiding betrokken is. Voor alle andere rollen is het afhankelijk 

van wat voor soort guild je hebt of die rol überhaupt wordt ingevuld. Bij een social guild waarin 

uitsluitend leden zitten die elkaar in het echte leven ook kennen mag iedereen altijd alles en is er 

bovendien geen nieuwe aanwas nodig of wenselijk. Mocht de guild echter groter en serieuzer zijn, 

dan heb je een aantal extra rollen. Zo is er bijvoorbeeld de recruitment officer. Het is zijn 

verantwoordelijkheid om te zorgen dat er genoeg nieuwe aanwas is om de guild in staat te stellen te 

blijven raiden. In het bijzonder moet deze zorgen dat de verschillende classes (zie 1.2) allemaal 

vertegenwoordigt zijn, omdat bij sommige eindbazen nu eenmaal andere classes nodig zijn dan bij de 

andere. Vaak is een extra taak van deze recruitment officers om het moreel binnen de guild hoog te 

houden en te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan. Als je als lid een probleem hebt met een 

ander lid, dan zal je dat in eerste (of eigenlijk in tweede, uitgaande dat je het eerst met dat lid zelf 

probeert op te lossen) instantie  kenbaar maken bij de recruitment officer, die dan zal gaan 

mediaten. De recruitment officer is eigenlijk het meest  vergelijkbaar met de PZ medewerkers in 

andere organisaties. Vervolgens is er de treasury officer. Deze heeft (samen met de guild leader) 

volledige rechten op de guildvault. De guildvault is een kluis waar allerlei goederen in liggen die men 
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tijdens het spelen heeft buitgemaakt of door spelers zijn geproduceerd. Vaak zijn het ingrediënten 

waar mensen potions van kunnen maken die tijdens het raiden nodig zijn of gear waar op het 

moment van spelen geen animo voor was, maar die toch zeer waardevol is. Omdat de vault 

meerdere lagen heeft, kan de treasury officer rechten toe kennen per laag. Zo kunnen ‘gewone’ 

spelers op de minder waardevolle lagen toch af en toe toegang hebben om iets noodzakelijks te 

halen. Spullen afgeven kan altijd, net zoals het doneren van goudstukken. Van de transacties wordt 

een log bijgehouden, zodat de officer precies kan zien wie wat heeft gepakt of gedoneerd. Het komt 

in de minder stabiele guilds overigens geregeld voor dat er spullen worden gejat, waardoor het 

steeds duidelijker is dat de rol van deze officer een noodzakelijke is. Een rol die verwant is aan die 

van treasury officer is de lootofficer. Zijn taak is om de loot die tijdens een raid te verdelen is, op een 

zo eerlijk of rechtvaardig mogelijke manier te verdelen. Bij minder belangrijke loot wordt hier vaak 

gewoon voor gedobbeld (een ‘ roll’), maar bij belangrijke loot wordt er vaak  gebruik gemaakt van 

een kant-en-klaar systeem, die op zeer complexe manier uitrekent wiens beurt het is om een stuk 

loot te mogen ontvangen. Soms wordt het ook gewoon ad-hoc besloten door te kijken waar de guild 

op de lange termijn het meeste voordeel bij heeft. Het is een van de moeilijkere taken, omdat er, de 

meest gedisciplineerde guilds uitgezonderd, meestal altijd wel een keer onenigheid is over wie waar 

recht op heeft. Een andere rol die bij de raidguild altijd nodig is, is die van de raidleader. Hiervan zijn 

er vaak meerdere, waarbij er een het rooster maakt van de spelers die in een raidgroup kunnen 

deelnemen en tevens reserve raidleader is, en een andere de primaire raidleader is. De primaire 

raidleader is tijdens een raid simpelweg de opperbevelhebber. Hij geeft orders, de leden van de 

raidgroep voeren die uit totdat er andere orders worden gegeven. ‘Orders’ moet hier overigens 

letterlijk worden opgevat. Bij de guild waar ik bij betrokken was, hoe sociaal sommige ook waren, 

werd een raid opgevat als niets minder dan een oorlogssituatie. Het is wat dat betreft een perfecte 

illustratie van het geciteerde stuk dat we bij het structurele kader hebben kunnen lezen over de 

commando’s. Als iemand tijdens een groot gevecht een grapje maakte of iets anders zei dat niet met 

de strijd te maken had, werd deze persoon vrijwel onmiddellijk het zwijgen opgelegd, hoe gezellig 

zo’n guild normaliter ook met elkaar babbelde.  Als er gewiped werd (dat betekende dus dat 

iedereen in het spel doodging) werd er actief gezocht naar degenen die hiervoor verantwoordelijk 

waren en naar spelers die niet optimaal gespeeld hadden. Hoe meer pogingen er gedaan moesten 

worden voordat een baas was verslagen, hoe serieuzer de kritiek (Hoewel ik me kan voorstellen dat 

dit raar overkomt voor mensen die zich niet kunnen voorstellen dat mensen dit pikken in iets dat als 

spel gezien wordt, kan ik slechts zeggen dat het nu wel duidelijk zou moeten zijn dat veel mensen dit 

als veel meer dan ‘een spelletje’ zien). Ook moet het sociale aspect soms wijken in de zin dat 

sommige spelers met een bepaalde raid niet mee mogen doen, niet zozeer omdat ze iets fout 

hebben gedaan, maar meer omdat hun klasse niet optimaal kan worden ingezet tegen een bepaalde 
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eindbaas. Zoals we in het structurele kader kunnen zien, staat rationaliteit wat dat betreft boven 

alles. Overigens geschied communicatie in een raid altijd via zogenaamde Voice over IP technologie. 

Dit wil zeggen dat met programma’s zoals Ventrillo of Teamspeak met elkaar gesproken kan worden 

op een zelfde manier zoals dat met bijvoorbeeld Skype gaat. De raids zijn simpelweg te complex voor 

mensen om ruimte te hebben om tijdens een gevecht te moeten typen.9 

Dan zijn er nog wat informele ‘rollen’, die eigenlijk meer voor status zijn dan dat ze een rol 

hebben die ze moeten doen. Als men lid wordt van een guild, is er vaak een bepaalde evaluatie tijd 

waarbij wordt gekeken of het nieuwe lid bij het guild past en andersom. Dit is dus precies gelijk wat 

bij een normale organisatie doorgaat voor een ‘proeftijd’. Dit worden dan meestal de ‘newbe’ of 

‘trainee’ genoemd. Als hij deze doorkomt, dan wordt het een member, een volwaardige lid van de 

guild. Als je dan regulier aan raids mag meedoen dan wordt je een ‘raider’ genoemd, terwijl als je 

gewoon lid bent van de guild voor sociale redenen je een ‘social member’ bent. Hoewel deze 

statussen slechts meer zeggen over de rol die je in de guild speelt, zijn ze soms ook relevant voor 

sommige systemen van lootverdeling, waarbij een raider altijd voor een member gaat, en een 

member voor een trainee.  

 

2.2.2 De Besluitvorming in een guild 
 

Zoals gezegd zijn er verschillende soorten guilds in WoW. Sommigen verdienen nauwelijks het woord 

organisatie, omdat eigenlijk alles wordt vrijgelaten terwijl andere guilds een goed geoliede machine 

zijn waar bijna niks aan het toeval wordt overgelaten. Niet geheel toevallig is het verschil tussen deze 

vormen van guilds vooral goed zien aan de manier hoe er leiding wordt gegeven aan een guild. Over 

het algemeen zijn er drie globale vormen van leiderschap, van open en democratisch tot gesloten en 

dictatoriaal.  

Ten eerste is er democratisch leiderschap. De guildleader is hierbij slechts de oorspronkelijke 

oprichter van de guild, maar heeft officieel geen macht die andere spelers niet hebben. Elk lid krijgt 

alle rechten en kunnen daarmee dus zoveel spullen pakken uit de guildvault als zij noodzakelijk 

vinden. Voor zover er beslissingen genomen moeten worden gebeurt dit op een min of meer 

democratische manier, soms zelfs op basis van consensus. Het zal dan ook niemand verbazen dat 

guilds met een dergelijke structuur bijna altijd klein zijn en bovendien ook vaak een groep leden 

behelst die elkaar buiten World of Warcraft kennen.  

                                                           
9
 Soms levert dit opnames op van raids die niet goed gingen en waar de raidleader echt compleet ontploft van 

woede. Zie bijvoorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=f73wc2V-
5PA&feature=BFa&list=PL1670859751C91980&lf=mh_lolz , maar kijk dit alleen als je tegen ‘strong’ language 
kan, want vooral de eerste 40 seconden is het een grote scheldtirade.  

http://www.youtube.com/watch?v=f73wc2V-5PA&feature=BFa&list=PL1670859751C91980&lf=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=f73wc2V-5PA&feature=BFa&list=PL1670859751C91980&lf=mh_lolz
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Er is ook een vorm van leiderschap die meer aristocratische kenmerken vertoont. Er is een 

soort Management Team, wat vaak bestaat uit alle officers die hierboven genoemd zijn. Soms zitten 

er dan nog een paar ‘gewone’ spelers bij die al heel lang bij de guild actief zijn. Er zijn regelmatig 

vergaderingen, in WoW vaak ‘officers-meetings’ genoemd, waarbij zowel dagelijkse als meer 

ingrijpende beslissingen worden genomen. Vaak is er nog wel ruimte voor input van de gewone 

spelers, bijvoorbeeld via een forum. Ook zijn er guilds die bijvoorbeeld twee keer per jaar een 

algemene ledenvergadering houden, waarbij belangrijke mededelingen door de officers worden 

gedaan en waar spelers deze mogen kritiseren en een alternatief plan mogen voorstellen. De 

uiteindelijke beslissingen worden echter gemaakt door de officers zelf. Soms wil het ook weleens zo 

zijn dat de officers zelf een adviseursfunctie hebben en dat de guildleader de eindstem heeft. Dit 

neigt dan iets meer naar een dictatorschap. 

Tot slot heb je nog een vorm die we kunnen beschrijven als een militaire 

commandostructuur. Dit is een klassiek hiërarchisch piramidemodel, waarbij er sprake is van een 

chain of command. Zoals hierboven beschreven is dit bij georganiseerde raids al vaak het geval, maar 

bij dit model is er in ieder geval veel minder overleg en geven verschillende mensen elkaar vooral 

orders. Bij mijn weten zijn de meest professionele (lees: de beste) guilds vaak een combinatie van het 

tweede en derde voorbeeld. Dit wil zeggen dat er overleg is tussen de toplagen van de organisatie 

maar dat de top van die toplaag uiteindelijk de beslissingen neemt. Welke leiderschapstijl een guild 

kiest, voor zover daar actief over nagedacht wordt, hangt voor een behoorlijk gedeelte af van de 

doelen die een guild nastreeft en het aantal leden dat in een guild zit. Een klein guild dat zich 

voornamelijk focust op het sociale aspect zal eerder voor een democratisch model gaan terwijl een 

groot guild dat de moeilijkste endgame content wil beheersen eerder voor militair 

commandostructuur zal kiezen.  

Een vraag die ik weleens gehoord heb is de volgende: Zou je als je in het leiderschap van een 

groot guild hebt gezeten, dit op je CV kunnen zetten? Ik vind dit een interessante vraag, omdat het 

de kern raakt van de verhouding tussen een virtuele wereld en onze reële wereld. Laat ik voorop 

stellen dat, vanuit een puur praktisch oogpunt gezien, het een vraag is met een simpel antwoord: Ja, 

natuurlijk moet je organisatie-ervaring op je CV zetten, daar is een CV toch voor? Maar zoals al 

gezegd, dit is vanuit een praktisch oogpunt. De realiteit is weerbarstiger. Ik heb mensen die manager 

zijn horen zeggen dat als ze een sollicitatie zien met een vermelding van World of Warcraft op de CV, 

deze sollicitatie onherroepelijk de prullenbak in gaat. Toen ik vroeg waarom, kwam het vooroordeel 

(want dat is het) wat in hoofdstuk 1 reeds genoemd is naar voren: Ze vinden dat mensen die World 

of Warcraft spelen al nerd genoeg zijn, maar als die mensen dat spel kennelijk zo serieus nemen dat 

ze het ook nog op hun CV zetten, dan is alle hoop op een persoon met sociale vermogens verloren. 

Toch wordt er door sommige top managers wel degelijk een verband gelegd tussen 
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leiderschapscapaciteiten in real life en in WoW. Volgens John Seely Brown, een oud CEO van Xerox, is 

guild leiderschap “A total immersion course in leadership. To run a large one [guild], a guild master 

must be adept at many skills: attracting, evaluating, and recruiting new members; creating 

apprenticeship programs; orchestrating group strategy; and adjudicating disputes…Never mind the 

virtual surroundings; these conditions provide real-world training a manager can apply directly in the 

workplace”. (Wired, April 2006).Nog afgezien of je dit soort leiderschapservaringen op je CV kan 

zetten, is het natuurlijk de vraag hoe betrouwbaar zo’n vermelding is. De kans dat een manager die 

jou moet aannemen eens gaat inloggen op World of Warcraft om referenties op te vragen lijkt mij 

niet zo heel erg groot. 

 

2.2.3 Het Human-Resource beleid van een Guild 
 

Zoals we in het Human-Resource kader hebben kunnen lezen, hebben mensen en organisaties elkaar 

nodig. Hoewel spelers van World of Warcraft hier geen salarissen mee verdienen en waarschijnlijk 

ook niet op zoek zijn naar carrières, zijn ze wat betreft het spelen van end-game content tot op 

zekere hoogte wel aangewezen op guilds.10 Weliswaar organiseren spelers zich vaak in willekeurig 

opgezette groepen (Dit worden PUG’s genoemd, voor Pick-Up-Groups), het niveau van raids is te 

hoog om met deze groepen succesvol te raiden. Guilds, aan de andere kant, hebben eigenlijk continu 

nieuwe aanwas nodig om voldoende (gekwalificeerde) spelers te hebben om raids überhaupt te 

kunnen organiseren. Dit komt omdat het ‘personeelsbestand’ van een guild een veel grilliger verloop 

heeft dan dat wat je in een echte organisatie kan ervaren. Werving van leden gebeurt over het 

algemeen op twee manieren: Ingame en op publieke fora. Ingame gebeurt dit door het kort 

voorstellen van de guild in de chat van de grote hoofdsteden. Hier wordt het soort guild 

(social,casual raid, serieus raiding) genoemd, wat ze zoeken (alle spelers, alleen spelers met het 

maximale level, spelers met het maximale level en veel raidervaring) en eventueel hoe goed ze zijn 

(“We’re currently proud to be the number one raiding guild on the server!”). Op de publieke fora 

wordt deze informatie vaak wat uitgebreider neergezet. Bovendien is daar vaak een ‘progression 

                                                           
10

 Op de salarissen bestaat een uitzondering. In World of Warcraft zijn er zogenaamde ‘gold-farmers’ aanwezig 
die proberen in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk goud te verzamelen. Deze gold-farmers, vaak aziaten, 
werken in sweatshops waar ze tegen een behoorlijk laag salaris verplicht zijn om uren achterelkaar WoW te 
‘spelen’. Er wordt niet geschroomd om hier vaak zeer geavanceerde ‘bots’ voor in te zetten, programma’s die 
zijn geprogrammeerd om een bepaald karakter een bepaalde handeling steeds opnieuw te laten doen. Het 
goud wat hiermee wordt verdiend wordt vervolgens verkocht op websites tegen echt geld, vaak aan spelers die 
geen zin hebben om in het spel te ‘grinden’, maar zo snel mogelijk end-game content willen spelen. Een Google 
search op ‘Gold farming’ levert honderden artikelen op over hoe dit in zijn werk gaat, er is zelfs een film over in 
de maak. Kortom, over dit fenomeen kan op zichzelf al een scriptie geschreven worden. 
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overview’. Dit laat zien welke eindmonsters de guild al heeft verslagen, wanneer hun eerste ‘kill’ is en 

welke monsters ze ‘on farm’ hebben.11   

Spelers schromen vaak niet om, zodra hen iets niet bevalt, onmiddellijk op zoek te gaan naar 

een betere guild die wel aan al hun wensen voldoet. Hoewel de redenen net zoals in echte 

organisaties vaak divers zijn, zijn er twee redenen die de boventoon lijken te voeren: Het al dan niet 

kunnen meedoen aan de diverse ‘raids’ en de verdeling van ‘loot’. Bij het eerste geval betekent het 

dat spelers eigenlijk nooit de zogenaamde endgame kunnen spelen, omdat ze niet worden 

ingeroosterd. In het tweede geval betekent het dat, als ze wel mogen meedoen, ze nooit een 

materiële beloning krijgen voor hun gedane werk in zo’n raid. De manieren hoe er met deze 

teleurstellingen wordt omgegaan doet veel denken aan een paper genaamd ‘Exit, Voice and Loyalty’ 

geschreven door Albert Hirschman (1970). In dit paper, dat hoewel het eigenlijk op consumenten 

gericht is wat mij betreft ook prima op leden van een organisatie van toepassing is, schrijft 

Hirschman dat leden van een organisatie als ze ontevreden zijn met de gang van zaken eigenlijk twee 

opties hebben: Ze kunnen ervandoor gaan (Exit) en op zoek gaan naar iets beters, of ze kunnen hun 

onvrede uiten (Voice) en op deze manier proberen om iets aan hun probleem gedaan te krijgen. De 

keuze tussen deze twee opties is afhankelijk van de alternatieven: Als er talloze ander guilds zijn die 

mij hetzelfde aanbieden als ik bij mijn huidige guild heb, maar dan zonder het probleem dat ik bij 

mijn huidige guild ben tegengekomen, is het voor mij makkelijker en aantrekkelijker om gewoon weg 

te gaan en me aan te sluiten bij een nieuwe guild. Als echter blijkt dat er weinig of geen alternatieven 

zijn, dan ligt het voor de hand om te proberen het probleem op te lossen door met het leiderschap in 

discussie te gaan. Overigens maakt het ook uit hoe makkelijk dit is. Sommige guilds moedigen 

(opbouwende) kritiek aan en reageren snel op klachten, andere guilds (vaak de meer 

militair/dictatoriaal georiënteerde guilds) waarderen kritiek stukken minder, soms zelfs tot het punt 

dat een kritische bijdrage op het forum meteen verwijderd wordt, samen met het opstandige lid zelf. 

Een derde optie, namelijk niets doen omdat ze loyaal(loyalty)  aan hun organisatie zijn, is ook 

mogelijk, hoewel hier bij moet worden aangetekend dat ‘loyaal’ hier niet te serieus genomen moet 

worden. Men kan loyaal zijn omdat men gelooft in de idealen en de werkwijze van een guild en daar 

zelf trots op is, maar men kan ook loyaal zijn omdat de alternatieven simpelweg niet aantrekkelijk 

genoeg zijn. Als ik bijvoorbeeld lid ben van een guild dat als ‘best of the realm’ te boek staat, is het 

voor mij heel moeilijk om naar een ander guild te gaan. Dit guild zal nu eenmaal lang niet zo’n hoog 

niveau professionaliteit hebben als mijn oude, waardoor ik me al snel zou irriteren aan het 

amateuristische gehalte dat daar heerst.  

                                                           
11

 ‘on farm’ betekent dat ze deze monsters zonder al te veel moeite nog een keer kunnen verslaan om op deze 
manier alle mooie zwaarden en toverstaffen die dit monster dropt als hij doodgaat te kunnen verkrijgen om 
daarmee hun spelers betere gear te geven. 



42 
 

Het is voor een organisatie (en dus ook een guild) dus zaak om te zorgen dat de loyaliteit van 

een lid groot genoeg is zodat deze bij de eerste de beste tegenslag niet meteen ontmoedigd raakt, 

maar dit accepteert (loyalty) of deze tegenslag wil (ver)helpen (voorkomen). Leden die zowel niet 

loyaal zijn en geen problemen willen verhelpen vertrekken dan alsnog, maar dat is alleen maar mooi 

meegenomen want deze leden wil je sowieso niet in je guild hebben. Grotere guilds hebben vaak een 

HR beleid zoals deze beschreven staat in het HR kader op pagina 27.  

Zoals gezegd is de samenwerking tussen spelers in een raid van enorm belang. Dit kan dan ook een 

bepaalde druk leggen op de relatie die je met je medespelers hebt. Als iemand consequent iets fout 

doet, wordt deze speler minder gemogen omdat hij de hele raid ophoudt. Ook over het verdelen van 

loot zijn er vaak conflicten, omdat dit in de ogen van sommige spelers (vaak degenen die niet zo veel 

krijgen) onrechtvaardig is. Hoewel er voor zover ik weet onder de leden van een guild geen sprake is 

van de afname van een Meyers-Briggs test, wordt er wel op gelet of mensen goed samenwerken. Een 

van de eisen die de geavanceerde guilds stellen is dat mensen een volwassen opstelling moeten 

hebben, tegen kritiek moeten kunnen en vooral, dat ze bereid moeten zijn minstens twee of drie 

keer per week op vaste tijden te raiden. Vooral dit laatste roept vragen op over de relatie tussen de 

‘echte’ wereld en de virtuele wereld van World of Warcraft. 

 

2.2.4 Politiek van en binnen een Guild 

Politiek speelt net zoals in een gewone organisatie ook binnen een guild een rol. Zoals we in de 

voorgaande paragrafen hebben kunnen zien, is macht ook in een guild niet gelijk verdeeld. 

Tegelijkertijd hebben de leden van een guild wel allemaal belangen. Hoewel deze belangen, als de HR 

afdeling zijn werk tenminste goed heeft gedaan, voor het grootste gedeelte universeel zijn, komt het 

natuurlijk voor dat ze ook weleens botsen. Het algemeen beleid op het gebied van het verdelen van 

loot, het wel of niet mogen meedoen aan raids, de beslissing welke raid er überhaupt wordt gedaan, 

het zijn allemaal voorbeelden van beslissingen waar elke speler wel invloed op zou willen hebben. De 

formele manier van besluitvorming heb ik eigenlijk al behandeld in 2.2.2, maar er zijn natuurlijk ook 

andere manieren om invloed te hebben op het besluitvormingsproces. 

Zo kan je een onderwerp openen op het forum. Bijna elk guild heeft een forum, waar mensen 

goede tactieken, manieren om een karakter optimaal te bouwen, instructies voor een bepaalde raid, 

enzovoorts op kunnen zetten. Vaak is daar ook ruimte om echt te discussiëren. Door een beslissing in 

het openbaar aan te vallen, zal het ‘management’ (hier dus vaak de officers genoemd) het moeten 

verdedigen. In het ergste geval kunnen ze natuurlijk zeggen ‘omdat wij het zeggen’, maar dit houdt 

toch eigenlijk gezichtsverlies in, omdat iedereen zich zal afvragen waarom ze geen rationele reden 

hebben voor een bepaalde beslissing. Aan de andere kant maakt de speler die de discussie opent zich 
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natuurlijk niet populairder bij de leiders van de guild…Dat kan de speler ook juist wel doen en in de 

tijd dat ik World of Warcraft heb gespeeld heb ik dit regelmatig gezien. Het komt regelmatig voor dat 

spelers in hun guild om hulp vragen, en vroeg of laat komt er altijd wel iemand helpen. Als een officer 

echter om hulp vraagt, is het echt opvallend hoeveel aanbod voor hulp er komt. Een variant op 

hetzelfde is dat bij een evaluatie van een raid, officers vaak iets meer in het zonnetje worden gezet. 

Wellicht onthouden ze deze veren wel…Ook regelrechte sabotage/chantage is mogelijk. Ik heb een 

keer meegemaakt dat een speler dreigde onmiddellijk het spel te verlaten als hij een bepaald stuk 

loot niet kreeg. Dit zou geen probleem zijn, ware het niet dat de klasse die hij speelde vrij lastig te 

krijgen was en dat het voor het aanstaande gevecht essentieel was dat hij erbij was. Tot mijn 

verassing werkte zijn chantage, want hij kreeg inderdaad de loot. Nadat de raid (succesvol) was 

afgerond is hij toen alsnog uit de guild getrapt, maar de schade was al gedaan: Op het forum werd 

gediscussieerd waarom de leiding mee ging met de chantage en waarom de persoon voor wie de 

oorspronkelijk loot bedoeld was nooit excuses kreeg van de leiding. Uiteindelijk verlieten drie 

verontwaardigde mensen de guild. 

 Er wordt ook aan externe politiek gedaan. Guilds hebben net als organisaties in onze echte 

wereld ook contact met elkaar. In de grootste guilds zijn er zelfs leden die alleen maar belast zijn met 

PR en diplomatie. Zo kan het zo zijn dat voor extreem moeilijke raids verschillende guilds leden aan 

elkaar uitlenen, omdat deze leden een klasse hebben waar een ander guild een tekort aan heeft of 

dat deze leden hun karakters zo perfect spelen dat ze gewoon nodig zijn. Bovendien worden er door 

de topguilds ook referenties gevraagd bij elkaar, als een potentieel lid zich meldt. Het is wat dat 

betreft dan precies een sollicitatieprocedure. Het andere uiterste is ook het geval: Er worden zwarte 

lijsten bijgehouden van leden die in het verleden niet loyaal waren, vaak te laat kwamen of zelfs 

gestolen hebben uit de kluis van het guild.12  

 

2.2.5 Organisatiecultuur van een guild 

Er is ook sprake van internationale bekendheid van guilds. Elke keer als er een nieuwe raid ‘live’ gaat, 

zijn er een aantal guilds die strijden om de befaamde ‘Worlds First!’ achievements (en in mindere 

mate de ‘Realms First’ achievement), waarbij zij de eerste zijn die een eindbaas verslaan. We hebben 

het hier over guilds die soms wel tien uur per dag bezig zijn met niets anders dan dezelfde baas 

proberen te verslaan. Guilds zoals Paragon, Ensidia en Elitist Jerks zijn voor de serieuze World of 

Warcraft spelers zeer bekend en deze guilds zijn continu bezig om dingen te doen in het spel die als 

onmogelijk worden gezien. 

                                                           
12

 Aangezien karakters tegenwoordig van zowel ras, klas als naam kunnen veranderen kan je vraagtekens 
plaatsen bij de effectiviteit hiervan.  
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 Overigens hoeft een guild niet per se uit te blinken in zijn ijverige kant. Een van de bekendste 

World of Warcraft verhalen die de ronde doen is van een Guild genoemd ‘Serenity Now’. Toen op 

een PvP server (dit wil dus zeggen, een server waar op een paar uitzonderingsgebieden na altijd 

oorlog is tussen de horde en de alliance) een speler in het echte leven overleed, leek het voor 

vrienden van haar een goed idee om in het spel een soort uitvaartdienst te houden. Ze verzochten op 

publieke forums om deze dienst niet te storen uit respect voor een medespeler van het spel. Er was 

echter een guild die zich genoodzaakt voelde hier toch een naam te maken voor zichzelf en tijdens de 

uitvaartdienst hebben ze elke speler afgeslacht, in het spel dan.13 Soms is het inderdaad maar goed 

dat een wereld virtueel is. 

 

 

 

Figuur 10: Een foto van een World first kill, iets waar elke serieuze guild op uit is 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Zie http://www.youtube.com/watch?v=IHJVolaC8pw voor het filmpje hiervan. Wat ik vooral interessant vind 
is dat het filmpje meer dan vijf miljoen keer is bekeken en dat er in de meer dan 42.000 commentaren die er 
inmiddels staan soms serieus over de ethische dimensie van zo’n actie wordt gediscussieerd.  

http://www.youtube.com/watch?v=IHJVolaC8pw
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3. Zingeving 

Zoals in de inleiding al gezegd is zingeving een van de peilers van de humanistiek. Het is dan ook vooral 

de vraag hoe het zit met de zingeving in virtuele werelden die me er toe aangezet heeft om deze 

scriptie over dit thema te schrijven. Zingeving is een sleutelbegrip in dit onderzoek, omdat het dus  aan 

de basis staan van wat een zinvolle invulling van een leven zou kunnen zijn. Voordat we ons echter 

bezig gaan houden met zingeving, moeten we eerst weten voor wie deze zingeving eigenlijk bedoeld is. 

Hiervoor is de opvatting van onze identiteit naar mijn mening noodzakelijk. Immers, zoals we zullen 

zien duidt zingeving op een persoonlijke verhouding met de (virtuele) wereld om ons heen. Daar komt 

bij dat volgens Alma de ervaren samenhang tussen je leven en dat van anderen en ook binnen je 

levensverhaal maken deel uit van de ervaring van je identiteit en van de zin van je leven (Alma 2010: 

20). Ze zijn dan ook van invloed op elkaar: Mijn identiteitsopvatting is van invloed hoe ik 

gebeurtenissen ervaar en mijn ervaringen in het leven zijn van invloed op hoe ik mezelf zie. Kortom, in 

de eerste paragraaf zet ik dus kort uiteen hoe wij tegen identiteit (kunnen) aankijken. Let wel: Over 

identiteit zijn bibliotheken volgeschreven. Er zijn scripties geschreven over een klein onderdeel van een 

aspect van identiteit terwijl het in mijn scriptie slechts een paragraaf is. Dit betekent dan ook dat ik 

zeer selectief ben geweest: Ik bespreek hier verschillende aspecten van identiteit in vogelvlucht, 

hoewel ik aan de narratieve identiteit zoals deze door Paul Ricoeur is vormgegeven iets meer aandacht 

besteed. Dit omdat, zoals we zullen zien, de notie van het levensverhaal een belangrijke rol speelt, ook 

in de virtuele wereld. Bij zingeving gaat het vervolgens om de vraag hoe mensen hun houding 

tegenover het leven en hun omgeving bepalen, waarbij de vraag wat een zinvol, ‘goed’ leven is centraal 

staat. Als mensen een groot gedeelte van hun (vrije) tijd besteden aan het leven in een virtuele wereld, 

wat betekent dit dat dan voor hun manier van zingeving? Deze vraag ga ik in de hoofdstukken hierna 

verder proberen te beantwoorden. 

 

3.1 Identiteit 

Maar eerst dus de identiteit. Ik heb gekozen om hierbij vooral de theorie te gebruiken zoals deze is 

ingezet door Jos De Mul (2005). Dit doe ik om twee redenen: Ten eerste omdat hij een brug probeert 

te slaan naar de postmoderne opvatting van identiteit, waarbij de rol van internet een grote rol speelt. 

Dit is mijn inziens onontbeerlijk en dit is dan ook een andere belangrijke reden waarom ik deze scriptie 

schrijf: Huidige theorieën doen te weinig recht aan de rol die internet tegenwoordig speelt in de 

moderne maatschappij. De tweede reden waarom ik hier de identiteitsopvatting van De Mul weergeef, 

is omdat hij een belangrijke rol reserveert voor de rol die narrativiteit speelt. Narrativiteit is bij de 

Humanistiek een belangrijk onderdeel gebleken bij de opvatting van identiteit en speelt zoals we al 
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hebben gezien tevens een belangrijke rol in een virtuele wereld zoals dat van World of Warcraft. Op 

deze manier vertegenwoordigt de identiteitsopvatting van de Mul dus een zeer geschikt kader voor 

deze scriptie.  

 

3.1.1 Narratieve Identiteit 

De Mul onderscheidt twee aspecten van de identiteit, waarbij hij opmerkt dat in we in onze huidige 

samenleving niet meer van één persoonlijkheid kunnen spreken, maar meer van verschillende 

persoonlijkheden die samen onze identiteit vormen. Hierbij hebben we zowel een persoonlijke 

identiteit en een culturele identiteit. De persoonlijke identiteit heeft betrekking op de unieke relatie 

die ieder mens tot zichzelf heeft. Deze relatie is voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor 

het in feite een reflexieve dimensie heeft: “De postmoderne samenleving heeft veel weg van een 

supermarkt van life styles, waarin het individu geacht wordt zijn identiteit ‘bij elkaar te shoppen’ (De 

Mul 2005, p. 191) Deze identiteit kan nog verder worden onderverdeeld in een lichamelijke en een 

geestelijke identiteit, die redelijk zelfsprekend zijn. Overigens hoeven deze niet noodzakelijkerwijs 

identiek te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die zegt dat hij in een verkeerd lichaam is 

geboren of iemand die een psychologische aandoening heeft. In zo’n geval is iemand in min of 

meerdere mate vervreemd van een deel van zijn persoonlijke identiteit. De culturele identiteit valt te 

definiëren als de relatie die iemand heeft met een groep personen, waarbij deze groep personen dan 

een aantal eigenschappen deelt, zoals een gezamenlijke geschiedenis, taal, handelingspatronen en 

instituties (ibid, p. 195).  

Bij zowel de persoonlijke als de culturele identiteit spelen volgens De Mul drie zaken een rol: 

1. Ruimtelijke continuïteit: De verschillende elementen van geest en lichaam of van de cultuur 

vertonen een interne samenhang en zijn op een betekenisvolle manier met elkaar 

verbonden. 

2. Temporele continuïteit: Binnen een bepaald verloop van tijd zit een bepaalde permanentie in 

lichaam en herinneringen, of in de taal, geschiedenis en handelingspatronen van een cultuur 

3. Reflexieve dimensie: Dit wil zeggen dat ondanks dat onze identiteit door andere personen 

wordt gedefinieerd, we uiteindelijk zelf onze identiteit beleven en beïnvloeden. We zijn ons 

terdege bewust van ons voorkomen en handelen en dit komt tot uitdrukking in ons zelfbeeld 

De Mul gaat verder met het zelfbeeld uit de reflexieve dimensie, door te constateren dat de 

zelfkennis die nodig is om tot dit zelfbeeld te komen bijna altijd gemedieerd is door culturele 

uitdrukkingen van onszelf in taal, beelden, instituties, enzovoorts. Bovendien kunnen we ons zelf ook 

herkennen in de manier hoe anderen zich voordoen. Op deze manier komt hij uit bij het narratieve 

identiteitsmodel van Ricoeur. Het verhaal is volgens Ricoeur het medium bij uitstek om tot de 
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constructie van de menselijke identiteit te komen. Onze identiteit is vervat in ons levensverhaal (ibid, 

p. 205) en Ricoeur noemt onze identiteit daardoor ook wel een ‘weefsel van verhalen’. De manier 

hoe dit levensverhaal wordt vormgegeven bestaat volgens Ricoeur uit een drievoudige mimesis: 

1. Narratieve Prefiguratie: In ons handelen is een impliciet verhaal vervat, doordat we ons 

levensverhaal voortdurend proberen te vatten. Al onze interactie met mensen interpreteren 

we en kennen we betekenis toe, zij het vaak onbewust; mensen doen handelingen met een 

bepaalde intentie, hebben belang bij bepaalde uitkomsten en die handelingen zullen we 

vanuit een bepaald moreel kader als goed of minder goed bestempelen.  

2. Het formuleren van expliciete verhalen. Alle heterogene elementen van verhalen zoals we 

die in Mimesis(1) kunnen distilleren worden in dit stadium gesynthetiseerd tot een compleet 

geheel of een ‘plot’. Dit wordt door Ricoeur ‘concordantie’ genoemd. Doordat er in een 

verhaal voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden (anders is het geen verhaal meer), 

is deze concordantie echter van tijdelijke aard; ze wordt dus voortdurend bedreigd en dat 

noemen we discordantie: “Een verhaal is een handeling waar telkens iets tussen komt. Het 

verhaal is daardoor een dynamisch geheel. Ricoeur duidt deze dialectiek aan als een 

discordante concordantie” (ibid, p. 206). 

3. Narratieve Refiguratie: Hierbij wordt een verhaal door lezers, luisteraars en actoren die er in 

voor komen echt als een (levens)verhaal gezien en wordt het geïnterpreteerd. Dit levert 

uiteindelijk een nieuwe situatie op, die dan weer de prefiguratie is voor het volgende verhaal 

De Mul concludeert in navolging van Ricoeur dat “Omdat het leven geen verhaal is, we de 

concordantie van verhalen nodig hebben om de bedreigende heterogeniteit te bedwingen (ibid, p. 

208). De narratieve identiteit is wat dat betreft dus een constructie van de identiteit of “een fictieve 

gestalte, die evenwel reële effecten veroorzaakt”. Dat deze identiteit een mooie opstap biedt voor 

dat wat de ‘digitale identiteit’ zou kunnen worden genoemd, hoop ik in de volgende paragraaf 

duidelijk te maken. 

 

3.1.2 Digitale Identiteit 

Freek Zwanenberg (2007) definieert in zijn scriptie het begrip ‘digitale identiteit’. Hij vertrekt hier 

eveneens vanuit de Mul, maar waar de Mul het, gezien de tijd waarin hij het geschreven heeft 

logischerwijs, het heeft over homepages, behandelt Zwanenberg zogenaamde profielensites. Omdat 

we in een tijd leven waarbij ik nog niet kan veronderstellen dat elke lezer weet wat dit voor sites zijn, 

zal ik dit kort bespreken. Profielensites zijn websites waar je een profiel opzet, wat bestaat uit een 

foto, waar je woont en vooral uit je vrienden. Vrienden moet hier niet te letterlijk worden genomen 

en zou je wat mij betreft beter kunnen vervangen door ‘(goede) kennissen’. Als je iemand een keer 
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ontmoet hebt en die persoon aardig vind, dan voeg je deze persoon al toe aan je vriendenlijst. Het 

idee is dat iedereen die op deze lijst staat jouw uitgebreide profiel kan lezen, zoals wat voor muziek 

je goed vindt, wat je interesses zijn, of en met wie je een relatie hebt en, misschien wel het meest 

belangrijk, wat je op een bepaald moment te zeggen hebt. Je kunt namelijk op elk moment van de 

dag je status invullen. Dit kan iets compleet onbelangrijks zijn zoals ‘mmm, lekker aan de koffie’ tot 

een indruk die je hebt opgedaan ‘Fantastisch goed feest gehad’ tot een politieke opinie als ‘Het 

voortdurende dalen van de AEX laat zien dat het kapitalisme failliet is’. Je nodigt je vrienden met dit 

soort status updates impliciet uit om er op te reageren. Dit kan door simpelweg een bepaalde status 

‘leuk te vinden’ (Je klikt dan op ‘vind ik leuk’) of er inhoudelijk op te reageren. Het is voor de 

oorspronkelijke auteur natuurlijk leuk als er op zijn statusupdates wordt gereageerd, niet alleen 

omdat deze bijdragen inhoudelijk nuttig of interessant zijn, maar ook omdat uit deze reacties blijkt 

dat de auteur gezien wordt: In feite besteden de lezers zo aandacht aan de auteur en doen ze recht 

aan zijn of haar bestaan. Tijdens het schrijven van deze scriptie heb ik regelmatig statussen op 

Facebook achtergelaten zoals ‘Vandaag maar liefst vijf pagina’s geschreven aan mijn scriptie, gaat 

goed!’ of ‘heb de hele dag geprobeerd aan mijn scriptie te schrijven, ging voor geen meter’. Doordat 

mensen het eerste bericht leuk vinden en op het tweede bericht reageren met ‘morgen beter, ik 

weet dat je het kunt!’ krijg ik een goed gevoel.14 De laatste tijd verschijnt er steeds meer literatuur 

over deze sociale media, van opvoedkundige boeken (waar de scriptie van Zwanenberg een 

voorschot op nam) tot zakelijke boeken over hoe je zoveel mogelijk succes kunt hebben met het 

gebruik van sociale media als marketingoptie of om te netwerken op LinkedIn.  

Hoewel ik het niet eens ben met Zwanenberg’s stelling dat profielensites in essentie 

hetzelfde zijn als homepages15, biedt zijn theorie een mooi aansluitingspunt voor de definitie van de 

digitale identiteit. Het internet is volgens De Mul een van de media die grote invloed hebben op de 

postmoderne constructie van onze identiteiten. 16 Als ik iets op Facebook plaats word ik voortdurend 

gedwongen om na te denken over het feit waarom ik überhaupt dit berichtje de wereld wil insturen, 

waardoor er dus continu sprake is van de reflexieve dimensie.  Zwanenberg concludeert dan ook “dat 

de postmoderne identiteit, gezien als constructie en als weefsel van verhalen, sterk beïnvloed wordt 

door het internet, dat diezelfde factoren faciliteert. Dit leidt mij ertoe de term ‘digitale identiteit’ te 

                                                           
14

 Dat heeft mij absoluut geholpen tijdens het schrijven van deze scriptie. Tegelijk zijn de vele uren die ik als 
studieontwijkend gedrag heb doorgebracht op Facebook om op andere statussen te reageren natuurlijk niet 
echt productief geweest. Zo is Facebook voor mij dus een ‘mixed blessing’ geweest. 
15

 Bij homepages is de mogelijkheid tot interactie velen malen beperkter, terwijl profielensites zoals Facebook 
en Hyves juist bestaan bij gratie van interactie. 
16

 Het woord constructie zou je, toegepast op de sociale netwerksites, wel letterlijk mogen nemen. In principe 
houdt niemand je tegen om jouw digitale identiteit behoorlijk fictief te maken. Er wordt niet gecontroleerd of 
de gegevens over jezelf kloppen met die zoals ze bij de burgerlijke stand bekend staan, er wordt niet 
gecontroleerd of de foto die je bij je profiel plaatst niet gephotoshopt is en er wordt niet gecontroleerd of je de 
dingen die je claimt te hebben meegemaakt ook echt hebt meegemaakt. 
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gebruiken: Dit is dat deel van onze identiteit dat zich op internet begeeft, inclusief levensbeschouwing 

en normen en waarden. (…) De digitale identiteit gaat dus voornamelijk over het sociale domein op 

internet” (Zwanenberg 2007, p.13). 

Waar de Mul de digitale identiteit relateert aan de webpage en Zwanenberg dit relateert aan 

sociale media, wil ik het relateren aan de virtuele wereld. Dat dit niet probleemloos is, blijkt wel uit 

de definitie van Zwanenberg. Hij heeft het immers over ‘dat deel van onze identiteit’. Bij een 

webpage en bij sociale media gaat dit op omdat, met de kanttekening dat er bij beiden de 

mogelijkheid is om het een en ander aan te dikken, ik uiteindelijk mijzelf als onderwerp heb. Bij een 

virtuele wereld lijkt dat anders, omdat de avatar die ik heb gekozen die mijn karakter 

vertegenwoordigt totaal niet op mij lijkt, in een andere wereld leeft, een andere geschiedenis heeft 

en dingen kan waar ik alleen maar van kan dromen. Het is daarbij dus de vraag in hoeverre het 

karakter wat ik gecreëerd heb deel is van mijn identiteit. Hier biedt de theorie van Zwanenberg 

echter toch uitkomst. In zijn scriptie werpt hij een internetvraagstuk op: “Anoniem vs Openbaar”. 

Hiermee bedoelt hij de spanning tussen anonimiteit op internet enerzijds en tegelijk de 

openbaarheid die internet veronderstelt anderzijds. Hij constateert hier dat de anonimiteit die een 

‘nickname 17’ geeft zorgt dat je ongestraft dingen kunt zeggen zonder dat ze aan jou kunnen worden 

toegeschreven. Dit heeft vaak negatieve gevolgen op openbare fora, omdat mensen ontremd raken 

en elkaar simpelweg de huid vol schelden. Als je verplicht je eigen naam zou moeten gebruiken, 

zouden discussies op internet er heel anders uitzien (waarschijnlijk ook vriendelijker), aangezien je 

imago continu op het spel staat. Het heeft echter ook voordelen. Door het gebruik van een nickname 

ben je in principe vrij om fouten te maken. Je kunt met van alles experimenteren omdat mensen je 

nooit persoonlijk belachelijk kunnen maken. Dit geldt natuurlijk op zijn minst zo voor een karakter in 

een virtuele wereld, dat naast een nickname ook nog een aantal andere eigenschappen heeft die niks 

met mijzelf te maken heeft. Zwanenberg concludeert dan ook dat de anonimiteit op internet 

“mensen in alle opzichten in staat stelt helemaal zichzelf te kunnen zijn. Deze vrijheid om helemaal je 

zelf te kunnen zijn heeft mijn inziens een grote invloed op onze digitale identiteit, omdat je oneindig 

veel meer mogelijkheden hebt tot experimenteren met je identiteit(en) (ibid, p.14). Dat dit ook voor 

virtuele werelden geldt, bleek wel toen Blizzard (de uitgever van World of Warcraft) in juli 2010 het 

idee lanceerde om spelers te verplichten om hun echte naam te gebruiken als ze iets op de diverse 

fora wilden posten.18 De spelers waren toe zo ongelofelijk verontwaardigd en boos dat er letterlijk 

tienduizenden protesten aan het adres van Blizzard kwamen. Uiteindelijk koos Blizzard eieren voor 

                                                           
17

 Een nickname is een nepnaam, eentje die vaak niks te maken heeft met je echte naam. Dit is iets wat op 
Facebook eigenlijk zo goed als nooit wordt gebruikt. Op zowel Facebook, Hyves als LinkedIn gebruiken mensen 
over het algemeen altijd hun ‘normale’ naam. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld karakters in World of 
Warcraft, waar mensen nooit hun eigen naam voor gebruiken en dus een nickname hebben. 
18

 Zie oa. http://kotaku.com/5580585/blizzard-forums-will-soon-display-your-real-name  

http://kotaku.com/5580585/blizzard-forums-will-soon-display-your-real-name
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hun geld en trokken ze het idee weer in. De felheid van de protesten geeft echter wel te denken over 

het belang dat spelers hechten aan hun anonimiteit. 

De digitale identiteit stelt ons dus in staat om veilig te kunnen experimenteren, omdat zij bij 

uitstek een anoniem element heeft. Dat is een belangrijk verschil met onze ‘gewone’ identiteit, waar 

we altijd rekening moeten houden met maatschappelijke en sociale normen en 

verwachtingspatronen. Zoals uit Zwanenberg’s scriptie verder blijkt, is dit zeker voor kinderen van 

grote waarde: Ouders hebben vaak geen idee waar de kinderen precies mee bezig zijn omdat het 

digitale leven zich moeilijk laat controleren. Dit verstevigt het idee van vrijheid nog eens.  

 

3.1.3 Virtuele Identiteit 

Laat ik nu proberen om een derde vorm van identiteit te beschrijven, een vorm die als het ware een 

combinatie is van de narratieve en digitale identiteit. Omdat deze identiteit zich manifesteert in de 

virtuele wereld lijkt mij het redelijk dit de ‘virtuele identiteit’ te noemen. Er is sprake van een 

narratieve identiteit, omdat een virtueel karakter zoals we in hoofdstuk 1 hebben kunnen zien een 

bepaalde achtergrond heeft. Als speler van World of Warcraft word je als het ware in dit 

achtergrondverhaal van jouw  karakter geworpen. Je maakt continu avonturen mee, zowel in het 

oplossen van de diverse quests, waar het verhaal zeer geëxpliciteerd aanwezig is, maar ook in je 

interactie met andere spelers, waar het meer impliciet is. Het zijn deze verhalen die steeds meer 

betekenis aan de virtuele wereld geven, wat als resultaat heeft dat deze virtuele wereld steeds meer 

serieus wordt genomen. De aanwezigheid van jouw karakter en de verbondenheid van de speler 

hiermee wordt derhalve ook steeds vanzelfsprekender. Bovendien is er ook sprake van een digitale 

identiteit. Je bent anoniem in de zin dat niemand een idee heeft van jouw echte identiteit, van je 

naam, van je nationaliteit, enzovoorts. Je bent vrij om een bepaalde identiteit aan te nemen voor een 

karakter wat je speelt en als het je niet bevalt, dan kan je gewoon een nieuw karakter spelen.  

Wat de Virtuele Identiteit uniek maakt, is dat de identiteit zich in een virtuele wereld afspeelt. Terwijl 

de digitale identiteit zich op internet afspeelt en dit toch een onderdeel is van onze ‘gewone’ 

leefwereld, is dit bij een virtuele wereld niet het geval. Dit betekent dat je over het algemeen niet 

wordt geconfronteerd met je ‘gewone’ leven en dat kan voor sommige mensen een behoorlijk sterk 

argument zijn. Het ontslaat je in feite van de verantwoordelijkheden die je in het gewone leven hebt. 

Dit kan dan ook meteen een behoorlijk nadeel zijn. In feite ontslaat het je namelijk helemaal niet van 

de verantwoordelijkheden die je in het gewone leven hebt, je ervaart dat alleen zo. Nu is die ervaring 

vaak fijn en is het eigenlijk vergelijkbaar met andere ervaringen die je (even) losmaken van de realiteit 

(denk hierbij aan het kijken naar kunst, het lezen van een roman of het volgen van een serie), het risico 

is uiteraard wel dat je die andere wereld zo mooi vindt dat je daar continu in wilt verblijven, terwijl je 
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eigenlijk wel verantwoordelijkheden hebt in de gewone wereld. Dit is een van de grotere problemen en 

aanklachten tegen spellen zoals World of Warcraft en ik kom hier dan ook op terug in hoofdstuk 4. 

Een poging tot de definitie van een virtuele identiteit zou de volgende kunnen zijn: Virtuele identiteit is 

dat deel van onze identiteit dat zich afspeelt in een virtuele wereld, waarbij een sleutelprincipe is dat de 

speler van zo’n virtuele wereld zijn identiteit tot op zekere hoogte onafhankelijk van zijn of haar ‘echte’ 

identiteit vorm kan geven en dat deze identiteit zich blijft ontwikkelen. 

 

3.2 De behoefte aan Zingeving 

 

Dan nu zingeving. Zingeving is een begrip dat, hoewel op de Universiteit voor Humanistiek algemeen 

geaccepteerd, nogal beladen is. Het veronderstelt een actief proces in de zin dat ik ervoor kan kiezen 

om ‘zin te geven’ aan iets. Dit wordt bevestigd als we kijken naar de definitie die door Van der Lans 

wordt gegeven: “Zingeving verwijst naar het complex van cognitieve en evaluatieve processen, die bij 

het individu plaatsvinden bij diens interactie met de omgeving en die resulteren in motivationele 

betrokkenheid en psychisch welbevinden” (Van der Lans 1992, p.12). Van der Lans beschrijft nadat hij 

deze definitie heeft gegeven dat er bij deze processen twee taken worden vervuld: Oriëntatie, waarin 

het subject zich afvraagt of de interactie duidbaar en begrijpelijk is, en evaluatie waarin het subject 

zich afvraagt of hij geraakt wordt door de interactie en of hij er iets mee kan. Jan Hein Mooren vult 

hierbij aan dat deze taken in dienst staan van het creëren van samenhang in ervaringen (Mooren 

1999, p.27). Dit roept de vraag op waar mensen hun zinervaring aan ontlenen. Er zijn twee theorieën 

die ik hiervoor wil bespreken. De eerste is de theorie van de vier zinbehoeften van de sociaal 

psycholoog Roy Baumeister. De tweede zijn de aspecten van zingeving zoals geformuleerd door Alma 

& Smaling.  

 

3.2.1 Vier Behoeften aan Zin 

 

Mooren sluit voor het beantwoorden van de vraag  “Waar ontlenen mensen zin aan?” aan bij Roy 

Baumeister (1991). De behoefte aan zin wordt dan uitgewerkt aan de hand van vier specifieke 

behoeften, namelijk de behoefte aan doelgerichtheid, rechtvaardiging, controle en eigenwaarde.  

1. De behoefte aan doelgerichtheid 

De behoefte aan doelgerichtheid correleert dan met de levensperspectieven die mensen ontwikkelen 

om hun handelen op de toekomst te richten en hun verleden te evalueren. In Meanings of Life 

beschrijft Baumeister dat deze behoefte uit verschillende stappen bestaat. (Baumeister, 1991,p.33) 

Een doel moet eerst worden geformuleerd, vervolgens moet men evalueren hoe de daden en het 



52 
 

gedrag van het individu zich verhouden tot het behalen van dit doel en uiteindelijk moet men een 

keuze maken hoe men verder gaat om dit doel te realiseren. De twee categorieën doelen die 

Baumeister bespreekt zijn goals en fulfillments. Waar een goal echt een uiteindelijk doel 

symboliseert, gaat het bij fulfillment veel meer om de activiteit an sich. Een activiteit naar een 

bepaald doel kan dus al als zinvol worden ervaren, zonder dat het doel behaald wordt. 

2. De behoefte aan rechtvaardiging van waarde 

Deze behoefte is gebaseerd op een systeem van morele waarden, dat mensen gebruiken om het 

doen en laten van henzelf en dat van anderen te evalueren. Het impliceert een bepaald 

verwachtingspatroon waar mensen zich meestal aan zullen houden en waardoor men niet steeds 

verrast hoeft te zijn dat er iets onverwachts gebeurt. Bovendien zorgt ons waardensysteem ervoor 

dat we zelf ook in het gareel blijven, dat we niet continu aan onszelf denken als zijnde het hoogste 

goed, maar dat we juist altijd rekening willen houden met dit waardensysteem.  

3. De behoefte aan controle op het leven  

Dit wil zeggen dat je het idee hebt dat je invloed en controle hebt op je eigen leven. Let wel dat het 

besef (of de perceptie) hier belangrijk is. Je hoeft niet echt controle te hebben, maar je hoeft slechts 

te geloven dat je het hebt. Deze illusie van controle hebben is volgens Baumeister genoeg om aan 

deze behoefte te voldoen (Ibid, p.42). Er zijn hierbij twee methoden mogelijk: Je kunt je omgeving 

aanpassen aan jezelf of je kan jezelf aanpassen aan de omgeving. Met dit laatste bedoelt Baumeister 

dat je een vorm van ‘interpretatieve controle’ hebt. Als je begrijpt hoe iets gekomen is, telt dat ook 

als het voldoen aan deze behoefte, zelfs als je er feitelijk niets aan kan doen. 

4. De behoefte aan eigenwaarde 

Met deze behoefte willen we simpelweg erkenning voor ons bestaan verkrijgen. Deze behoefte 

correleert sterk met  de zelfevaluaties die men maakt ten opzichte van de opvattingen over wat het 

is om een (goed) mens te zijn. Hoewel de erkenning uiteindelijk persoonlijk is, wil dat niet zeggen dat 

ik me moet onderscheiden van anderen om aan deze behoefte te voldoen. Ook op collectieve basis, 

als onderdeel van een groep of team, kan ik deze waardering verkrijgen. Als ik me in een groep op 

een positieve manier weet te onderscheiden van anderen in die groep, levert dat zelfwaarde op 

omdat ik mij positiever profileer dan andere groepsleden. Echter, als deze groep in een competitie 

met andere groepen verkeert en mijn groep (of team) wint, dan voel ik me sterker doordat ik deel 

uitmaak van het winnende team. 

 

Hoewel het niet noodzakelijk is, kunnen we volgens Baumeister over het algemeen zeggen dat als 

een mens aan al deze vier behoeften voldoet, de kans groot is dat een mens een zinvol leven ervaart. 
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3.2.2 Aspecten van Zingeving 

Zoals gezegd speelt zingeving een zeer belangrijke rol in het curriculum van de UvH. Het is daarom 

niet verbazingwekkend dat Alma en Smaling (2010) een recente tekst hebben geschreven waarin ze 

zingeving wat uitgebreider uiteen zetten. Ze definiëren dit als volgt: “Zingeving is een persoonlijke 

verhouding tot de wereld die gekenmerkt kan worden door de volgende ervaringsaspecten:” (p. 19). 

Er volgt dan een lijst van negen aspecten: doelgerichtheid, samenhang, waardevolheid, 

verbondenheid, transcendentie, competentie, erkenning, motiverende werking en welbevinden.  

 

1. Doelgerichtheid 

Dit heeft betrekking op het denken en doen op zowel bereikbare doelen als streefdoelen die niet 

altijd bereikt kunnen worden. Doelgerichtheid is zoals we hierboven al hebben kunnen lezen een van 

de vier basisbehoeften van Baumeister.  

 

2. Samenhang 

Het gaat hier om de begrijpelijkheid van de ervaren werkelijkheid, waardoor men het idee heeft er 

een zekere controle over te hebben. Doordat men deze controle ervaart ontstaat er een zeker 

zelfvertrouwen en heeft het subject het idee dat de ervaren werkelijkheid ‘klopt’: “De ervaren 

samenhang tussen je leven en dat van anderen (wat is mijn plaats?) en ook binnen je levensverhaal 

maken deel uit van de ervaring van je identiteit en van de zin van je leven” (Alma 2010,p.20). 

 

3. Waardevolheid 

Een goed leven is een waardevol leven. Waardevolheid kan hier volgens Alma en Smaling verwijzen 

naar de extrinsieke waarde van iets (het is dan een middel tot een doel) of de intrinsieke waarde van 

iets (het is dan een doel in zichzelf). Hoewel dit enigszins in de buurt komt van de behoefte aan 

eigenwaarde zoals deze is geformuleerd door Baumeister, is waardevolheid hier breder: Het gaat 

hier behalve om eigenwaarde ook om de waarde van iets dat het zelf overstijgt, bijvoorbeeld 

wanneer we een bepaalde esthetische ervaring hebben. 

 

4. Verbondenheid 

Verbondenheid is, zoals de naam al zegt, veel meer gericht op de ander dan de andere drie tot nu toe 

behandelde zingevingaspecten. Ze beweegt zich volgens Alma en Smaling tussen zelfbevestiging en 

overgave: “De ervaring van liefde voor, vriendschap met en overgave aan een ander en erkenning 

door een ander houdt in dat die andere ook werkelijk een ander voor jou is en niet een verlengstuk 
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van jezelf”(ibid,p.21)Let wel dat dit laatste bij punt 3 in zekere zin wel het geval is. Van belang bij dit 

aspect is dus vooral dat het de ander als nuttig en maakbaar overstijgt. 

 

5. Transcendentie 

Met transcendentie bedoelen Alma en Smaling “het overstijgen van het alledaagse, het voor de hand 

liggende, het bekende en vertrouwde, het exploreren van en het reiken naar het nieuwe, het andere, 

het onbekende” (ibid).  Men is nieuwsgierig naar nieuwe en onbekende terreinen en is bereidt om 

deze gebieden daadwerkelijk te verkennen. Op deze manier kan men zich daadwerkelijk 

verwonderen, iets wat in onze huidige samenleving nauwelijks meer lijkt te gebeuren. 

 

6. Competentie 

Hiermee wordt het gevoel dat je er daadwerkelijk toe doet bedoeld. Alma en Smaling maken hier de 

vergelijking met Baumeister’s behoefte aan controle op het leven. Alma en Smaling maken nog een 

onderverdeling tussen cognitieve, empathische en morele competentie. 

 

7. Erkenning 

Dit aspect is eigenlijk een explicitatie van eerder genoemde punten. Zo moeten je competentie (6) en 

je verbondenheid met anderen (4) door anderen ook daadwerkelijk worden erkend. Uit deze 

erkenning spreekt immers het feit dat je er mag zijn, dat je leven er een is dat het waard is om 

geleefd te worden. Het is wat dat betreft wederom goed te vergelijken met de behoefte aan 

eigenwaarde zoals geformuleerd door Baumeister. Het gaat er hier echter ook om dat anderen jou en 

jouw competenties serieus nemen.  

 

8. Motiverende werking 

Een motiverende werking gaat vooral uit van de positieve invullingen van andere zingevingsaspecten 

en het is derhalve een gevolg van deze andere aspecten.  

 

9. Welbevinden 

Wederom is dit vooral een gevolg van de andere zingevingaspecten. Hoewel het gevoel van 

welbevinden misschien wel het belangrijkste aspect van zingeving is (immers, als ik mij goed of 

gelukkig voel, dan is het toch goed?), tekenen  Alma en Smaling hierbij aan dat dit zeker niet het 

geval is: “Het gevoel van welbevinden en voldoening moet zeker niet alles overheersend zijn. 

Zingeving houdt immers ook het zoeken naar zin in, exploratie en verlangen” (Ibid, p.23). 
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Na deze negen aspecten van zingeving te hebben doorgenomen, komen ze uiteindelijk tot de 

volgende definitie van (existentiële) zingeving:  

“Zingeving is een persoonlijke verhouding tot de wereld, waarin het eigen leven geplaatst wordt in 

een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, 

verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook 

gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.” (ibid) 

Deze definitie is uitgebreider dan die van Van der Lans, omdat er niet slechts cognitieve en 

evaluatieve processen een rol spelen, maar juist ook ervaringen en belevingen. Omdat we gezien 

hebben dat narrativiteit een belangrijke rol speelt in het vormen van identiteit lijkt me deze definitie 

daarom bruikbaarder, zeker omdat een simpele toevoeging van het woord ‘(virtuele)’ voor ‘wereld’ 

deze geschikt maakt voor virtuele zingeving. 

Wel vind ik de negen aspecten iets teveel van het goede. Sommige zijn zoals gezegd slechts 

logische gevolgen van andere aspecten, waardoor de laatste enigszins overbodig zijn. Het is mijn 

inziens ook geen toeval dat de eerste aspecten voor een belangrijk deel aansluiten bij de vier 

behoeften zoals geformuleerd door Baumeister. De enige die ik echt een goede toevoeging vind is 

het aspect transcendentie en de notie bij waardevolheid dat men de ander ook echt als een 

autonoom subject ziet waarin nuttigheid en maakbaarheid worden overstegen. Ik wil in het volgende 

hoofdstuk dus hoofdzakelijk gebruik maken van de vier aspecten van Baumeister, aangevuld met een 

vijfde aspect dat ik ‘de behoefte aan verwondering’ zal noemen. Naar mijn mening hebben we zo een 

totaalbeeld van zingeving waarin alle zingevende aspecten ook werkelijk een plek hebben gekregen.  

In het volgende hoofdstuk wil ik gaan kijken in hoeverre er nu echt sprake is van zingeving in een 

virtuele wereld. 
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4. Zin in de Virtuele Wereld 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik de verschillende elementen die in mijn probleemstelling 

voorkomen behandeld. In het eerste hoofdstuk heb ik geprobeerd uiteen te zetten wat een Virtuele 

Wereld is, wat typische kenmerken van de virtuele wereld zijn en heb ik World of Warcraft 

besproken, een voorbeeld van een virtuele wereld. Vervolgens heb ik in het tweede hoofdstuk de 

zogenaamde ‘guilds’, de virtuele equivalent van allerlei organisaties zoals we die in onze echte 

wereld kennen, de revue laten passeren. Dit heb ik gedaan door vanuit verschillende kaders te kijken 

naar de kenmerken van een guild en deze guilds te vergelijken met de ‘echte’ organisaties. In het 

derde hoofdstuk heb ik theorieën over identiteit besproken. Ik heb uiteen gezet wat de narratieve 

identiteit inhoudt, hoe deze zich verhoudt tot de digitale identiteit en wat voor consequentie dit 

heeft voor dat wat we een ‘virtuele identiteit’ kunnen noemen. Ik heb tevens theorieën over 

zingeving besproken, waarbij ik vooral aandacht heb besteed aan de theorie van Baumeister over 

‘human needs for meaning’ en van Alma en Smaling over verschillende aspecten van zingeving.  

Dit hoofdstuk moet de vorige drie hoofdstukken als het ware integreren om op deze manier een 

uitgebreid antwoord te geven op mijn probleemstelling, die als volgt was geformuleerd: 

“Op welke manier is er sprake van zingeving in virtuele werelden?” 

 

4.1 Zingeving toegepast op de Virtuele Wereld 

 

De behoeften aan Zin zoals geformuleerd door Baumeister, aangevuld met de behoefte aan 

verwondering die ik uit Alma en Smaling heb gehaald, laten zich opvallend makkelijk vertalen in de 

praktijk van World of Warcraft, haast op een zodanige manier dat je jezelf gaat afvragen of de 

ontwerpers van deze virtuele wereld kennis hebben genomen van zijn theorie. De vijf behoeften 

komen op de volgende manieren terug: 

 

1. De behoefte aan doelgerichtheid 

Het eerste wat opvalt is dat World of Warcraft de speler doelen geeft. Dit zijn zowel korte als lange 

termijn doelen, zowel impliciet als expliciet. Een van de lange termijn doelen die relatief impliciet is, is 

natuurlijk het behalen van het maximale level. Hiervoor zal een speler weken tot maanden voor 

moeten spelen. De virtuele wereld moet in deze tussentijd genoeg te bieden hebben om de speler 

geboeid te houden. Dit gebeurt door de korte tot medio lange termijndoelen die voortdurend in het 

spel zitten. Terwijl de speler nog geen minuut gespeeld heeft, krijgt hij zijn eerste quest al. Deze is in 

een paar minuten op te lossen, wat een klein gevoel van voldoening geeft. Vervolgens krijgt hij weer 
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een paar nieuwe quests, die hij ook weer moet oplossen en wat dan wederom een klein gevoel van 

voldoening geeft. Voordat de speler het weet heeft hij een lijst van een stuk of acht quests die allemaal 

moeten worden opgelost. Stel je voor dat jij deze speler bent. Je hebt zeven quests opgelost en je moet 

eigenlijk iets anders doen. Zou je met een gerust hart kunnen stoppen, of zou je toch nog even die 

laatste quest willen oplossen? Dat laatste geeft toch veel meer voldoening? Dit is een voorbeeld van 

hoe World of Warcraft de aandacht vasthoudt. De overzichtelijkheid van de quests (versla acht orcs, 

verken drie gebieden, steel 10 zwaarden) zorgt ervoor dat spelers als het ware hun oodschappenlijstjes 

aan het afvinken zijn. Pas als het hele lijstje is afgevinkt, wordt er optimaal voldoening uit het spel 

gehaald, want anders heeft de speler toch het gevoel dat er nog iets niet af is. Overigens is er ook een 

belangrijk kritiekpunt te halen uit deze quests: In tegenstelling tot de theorie van Baumeister, waar het 

vaststellen van doelen, de evaluatie hoe de huidige activiteit zich verhoudt tot het doel en het plannen 

van het behalen van het doel onderdeel uitmaakt van een reflectief proces, is het lang niet altijd de 

speler die hier de doelen vaststelt. Zeker in het begin van het spel heeft de speler nauwelijks keus hoe 

hij zou willen spelen, maar is het vooral een kwestie van een vast quest-traject afleggen.  

         Naast dit quest traject zijn er ook doelstellingen van een guild, er van uitgaande dat de speler hier 

lid van is. Uit deze doelstellingen worden activiteiten ontplooid door de guild, waarbij het de bedoeling 

is dat de speler actief participeert in deze activiteiten, zelfs als hij daar op het moment niet zoveel zin in 

heeft. Als de guild deze doelstellingen haalt, is dat ook een beetje het persoonlijke succes van de leden 

die hier actief aan hebben bijgedragen. Er kunnen overigens ook dilemma’s voorkomen. Stel je 

bijvoorbeeld voor dat er vanavond een raid is georganiseerd van 20 tot 23 uur. Het is echter lekker 

weer en een goeie vriend belt je op om gezellig een paar pilsjes te drinken op het terras. Dan vindt het 

management van de guild dat waarschijnlijk niet echt een leuk idee en moet je dus een keuze maken 

voor doelen in het spel of in het ‘echte’ leven. Dit is een van de dilemma’s bij uitstek waar het echte 

leven en het virtuele leven elkaar kunnen bijten. Moet je voldoen aan de eisen van een guild waar je 

jezelf wel vrijwillig bij hebt aangemeld? Of speelt het virtuele leven altijd een tweede viool en ga je 

alleen virtueel als je niets beters te doen hebt? Is er een tussenweg mogelijk? Dit zijn allemaal vragen 

waar spelers mee geconfronteerd kunnen worden. 

         De vervulling (dat waar de activiteit het doel op zich zelf is) is terug te zien in het gegeven dat de 

speler überhaupt in de virtuele wereld aanwezig is. Ik bedoel hiermee dat het vertoeven in de virtuele 

wereld een bewuste keuze is. De doelen die ik hier boven heb genoemd staan wat dat betreft in dienst 

van de activiteit, het spelen van World of Warcraft, op zich.  

 

2. De behoefte aan rechtvaardiging van waarde 

Ik vind dit een interessante behoefte om te bespreken, omdat hier het waarden en normen systeem 

van de speler in beeld komt. Deze zal compleet (of in ieder geval voor een groot gedeelte) worden 
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geïmporteerd vanuit ervaringen die zijn opgedaan in onze gewone wereld. Toch gaat het 

rechtvaardigen van het gedrag in de virtuele wereld ook anders. Dit komt omdat de virtuele wereld een 

aantal spelelementen heeft en bovendien, zoals we bij bespreking van de digitale en virtuele identiteit 

hebben gezien, ruimte biedt om te experimenten. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn om te 

experimenten hoe het is om immoreel gedrag tentoon te spreiden. Immers, juist in een spel kunnen we 

dingen doen die we in het normale leven nooit zouden (durven) doen. Toch zijn er ook in World of 

Warcraft wel waardepatronen te herkennen en is er een soort van etiquette. Als iemand een 

achievement heeft behaald, is het beleefd om hem hiermee te feliciteren. Als iemand zijn weg aan het 

vechten is naar een (hopelijk rijkelijk gevulde) schatkist, is het niet netjes om stiekem langs het gevecht 

heen te rennen en snel zelf de schatkist te openen. Zo zijn er nog allemaal verborgen beleefdheid 

regeltjes die je pas in het spel duidelijk worden (gemaakt). Een fenomeen dat enorm vaak voor komt en 

wat ook continu op de fora wordt besproken, is het rollen voor loot waar je niks aan hebt.19 Zoals in 

hoofdstuk 1 besproken zijn er verschillende klassen in World of Warcraft die allemaal hun eigen 

specialiteit hebben. Dit betekent onder andere dat een tovenaar niet zoveel kan met een zwaard en 

dat een krijger niet zoveel kan met een tovermantel. Deze voorwerpen zijn echter altijd te verkopen. 

Hoewel het dus netjes is dat je alleen rolt voor voorwerpen die je echt goed kan gebruiken, willen 

sommige spelers deze regel nog weleens negeren, door bijvoorbeeld te zeggen dat ze er wel indirect 

iets aan hebben, want door het te verkopen hebben ze geld genoeg voor iets waar ze wel echt iets aan 

hebben. Vaak zijn mensen die je benadeeld hebt in het spel wel boos, maar zeer tijdelijk. Het spel biedt 

teveel mogelijkheden om te lang stil te staan bij een tegenslag. Er zijn bovendien, in tegenstelling tot 

onze echte wereld, weinig mogelijkheden om een slechte reputatie te krijgen, anders dan de zwarte 

lijst van guilds waar ik het in hoofdstuk 2 over had. Je hebt verder geen strafblad en je bent, omdat je 

in het spel nu eenmaal een andere naam hebt dan in het echte leven, redelijk anoniem. Hier is 

natuurlijk wel een grens aan. Als je echt bezig bent met iets dat niet mag volgens de regels van het spel 

(die staan allemaal in de EULA), zoals het stelen van items of het oplichten van spelers dan grijpen de 

gamemasters van het spel in en zit er wel een consequentie aanvast. Dit kan een waarschuwing zijn, 

maar ook een tijdelijke schorsing of zelfs een permanente ban van het spel. Dan zijn er ook nog de 

morele regels in de guilds. Die zijn lang niet allemaal opgeschreven, maar vaak komt het erop neer dat 

schelden niet wordt geaccepteerd, het de bedoeling is dat als je in staat bent om een medespeler van 

de guild te helpen je dit ook doet en dat je ook een beetje gezellig bent (af en toe iets zegt dat in het 

spel niet ter zake doet). 

 

 

                                                           
19

 Tenzij er iets anders is afgesproken (en vooral bij raids is er bijna altijd iets anders afgesproken), mogen 
mensen kiezen of ze voor loot willen dobbelen. Wie het hoogst gooit krijgt de loot dan. 
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3. De behoefte aan controle op het leven 

Dit is een belangrijk aspect voor een virtuele wereld. Immers, een van de primaire redenen om naar 

een virtuele wereld te migreren is volgens mij nu juist dat je het idee hebt dat je hier controle hebt 

over wat er met jou(w karakter) gebeurt. In World of Warcraft is niets zo duidelijk als het gegeven dat 

je continu progressie maakt. Als ik eerst level 7 was en nu level 8, dan is dat een verbetering die ik zelf 

heb bewerkstelligd. Ik heb immers de quests gedaan die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is op deze 

manier dat je continu progressie kan constateren (je wapens doen maar schade, je kunt meer slagen 

incasseren voordat je doodgaat)en doordat je om deze vooruitgang te boeken continu handelingen 

hebt moeten doen, heb je er dus zelf voor gezorgd. Het tegendeel, de realisatie dat ik geen controle 

heb, is bij WoW nauwelijks het geval. Dit komt doordat de speler uitsluitend naar gebieden wordt 

geloodst waar hij in staat is de vijanden altijd te kunnen verslaan. Bovendien wordt de speler door de 

diverse NPC’s voortdurend bedankt voor de bewezen diensten en soms zelfs als een held onthaald. 

Overigens is het wel zo dat de illusie van controle zoals in paragraaf 3.2.1 genoemd hier wel van 

toepassing is. Als je als speler een bepaalde leider van de vijand moet uitschakelen en je dit ook lukt, 

gaat het spel er vanuit dat je weer snel weg gaat van de plek waar dit gebeurd is. Na een paar minuten 

‘respawned’ de leider namelijk weer, omdat er nu eenmaal meerdere spelers zijn die deze leider 

onschadelijk moeten maken. Voor de immersie van de virtuele wereld is dit natuurlijk niet goed en het 

maakt de daad van de speler ook allemaal iets minder heldhaftig als deze zich realiseert dat er nog 

honderden spelers na hem hetzelfde kunnen. 

       Als we de mate van controle in een virtuele wereld gaan vergelijken met die in onze ‘echte’ wereld, 

dan zijn er ook ‘kleine’ dingen die opvallen. In het echte leven worden we nog weleens belemmerd 

door onze lichamelijkheid. We hebben niet de conditie om een behoorlijk groot gedeelte te lopen, we 

moeten naar de wc en we zijn in min of meerdere mate bang voor de dood. In de virtuele wereld is dit 

allemaal niet het geval. Je karakter rent permanent, je moet een aparte instelling maken om te zorgen 

dat hij gewoon loopt. Hoe vaak je ook moet knokken, je karakter wordt niet moe. Je karakter hoeft 

nooit naar de WC en doodgaan is ook geen groot probleem: Je zorgt gewoon dat je weer tot leven 

wordt gewekt, hetzij door een medespeler die een ‘healer’ is, hetzij door de ‘spirithealer’ die overal in 

de wereld aanwezig is.20 De ervaring van controle komt overigens ook in een guild voor. Andere 

mensen zijn immers afhankelijk van het feit of de rollen die een speler in de guild en vooral tijdens een 

raid krijgt toegewezen goed worden uitgevoerd.  

 

 

                                                           
20

 Dit wil overigens niet zeggen dat doodgaan in het spel geen probleem is. Het kost tijd omdat je vaak een 
behoorlijk stuk moet lopen en bovendien raakt je gear ook beschadigd wat weer geld kost. Het is dus vooral 
vervelend en jammer, maar ook niet meer dan dat. 
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4. De behoefte aan eigenwaarde 

Er wordt in de virtuele wereld werkelijk alles aan gedaan om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. 

De speler realiseert zich al snel dat, ook al zet hij net pas zijn eerste stappen in een compleet nieuwe 

wereld, hij zichzelf hier toch staande kan houden doordat hij de eerste quests kan oplossen. Het halen 

van achievements zal de speler, zoals de naam dus al zegt, zien als een prestatie van formaat en deze 

realisatie zal hem aanmoedigen om nog grotere uitdagingen aan te gaan. Bovendien zijn er talloze 

mogelijkheden om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Zo wordt je als speler regelmatig om hulp 

gevraagd en door deze mensen inderdaad te helpen, stijgt het gevoel van eigenwaarde nog verder.  

Er zijn ook minder directe redenen om aan te nemen dat het gevoel van eigenwaarde toeneemt. 

Doordat het karakter van een speler een held is die deel neemt in evenementen die de wereld als 

geheel beïnvloeden en als zodanig dus zijn plaats in de geschiedenis opeist, zal de speler zich realiseren 

dat hij van wezenlijk belang is in deze wereld. Ook zijn er een aantal cosmetische kenmerken waaraan 

een speler eigenwaarde kan ontlenen. Zo zijn er diverse mounts te verkrijgen, waarbij sommige alleen 

op een hele speciale manier te verkrijgen zijn en daardoor behoorlijk uniek zijn.21 Ook heeft de speler 

de beschikking over zogenaamde pets. Dit zijn volgelingen die in het spel weliswaar niks doen (ze 

vechten niet mee), maar er gewoon zijn als gezelschap. Net zoals bij de mounts zijn sommige hiervan 

enorm uniek, waardoor de uitstraling dat de speler ‘niet zomaar een speler’ is sterk tot uiting komt. 

Ditzelfde geldt ook voor andere cosmetische kleding, zoals een kerstmanpak of een piratenkostuum. 

Speltechnisch gezien zijn ze waardeloos, maar sommige spelers zijn toch onder de indruk als ze zoiets 

zien, wat de status van de speler die het draagt weer vergroot. 

        De collectieve opvatting van eigenwaarde komt natuurlijk het meest tot uiting in een guild. Zoals in 

het symbolische kader in hoofdstuk 2 te zien was, kunnen leden van een guild enorm trots zijn om 

überhaupt lid te mogen zijn van zo’n guild. Op verschillende fora vergelijken guilds hun successen met 

elkaar of dagen ze elkaar uit, waarbij het er niet altijd even vriendelijk aan toe gaat. Spelers komen hier 

dus niet zozeer voor zichzelf op, maar voor hun guild. Het gevoel van eigenwaarde kan ook op 

persoonlijk niveau tot uiting komen. In de meeste guilds kan je als je daar voor openstaat een 

behoorlijk actieve rol spelen. Door beginnende spelers te helpen, zowel actief (door met ze mee te 

vechten zodat ze snel betere gear krijgen) als passief (door ze goed advies te geven) kan je jezelf al snel 

geliefd maken in zo’n guild en groeien de mogelijkheden om een formele rol te krijgen zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. Binnen een guild proberen spelers zich ook te onderscheiden door 

bijvoorbeeld publiekelijk een goed idee bekend te maken, zodat alle medespelers er getuige van zijn 

dat het goede idee van hem komt en dat hij dus zo begaan is met de guild. Dit is vergelijkbaar met een 
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 Door het gebruik van een Mount kan een speler zich sneller over de wereld bewegen. Er zijn voor de hogere 
levels zelfs flying mounts waardoor de speler de wereld vanuit de lucht kan bekijken en nog sneller kan reizen. 
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echte organisatie waarbij sommige werknemers graag willen opvallen met een goed idee (zie ook het 

politieke kader in hoofdstuk 2). 

 

5. De behoefte aan verwondering 

World of Warcraft speelt zich af in een fantasiewereld. Dit betekent dat de speler zich in een wereld 

bevindt waarin theoretisch gezien alles mogelijk is, iets wat het mogelijk maakt dat de speler zich 

naarmate deze wereld aan hem zichtbaar wordt, steeds opnieuw verwonderd.22 Esthetische ervaringen 

spelen hierbij een belangrijke rol, zoals beschreven door Ragnhild Tronstad: “Aesthetic experience is 

explained as sensuous feelings of engagement in the fictional world that are no longer strictly narrative 

or fictional, such as gasping at the revelation of a beautiful landscape or being able to ‘smell’ the 

flowers growing there. Transferred to the medium of World of Warcraft, the concept of aesthetic 

experience gives an apt description of the moments of intense interaction with the game mechanics, 

where the player is totally absorbed in whatever action she performs” (Corneliussen2008: 252). Dit sluit 

perfect aan bij de opvatting van Alma en Smaling over transcendentie, waarbij zij aanstippen dat het 

overstijgen van het alledaagse, het voor de hand liggende, het bekende en vertrouwde, het exploreren 

van en het reiken naar het nieuwe, het andere en het onbekende verwondering oproepen.  

 

Figuur 11: Uldum, een indrukwekkend gebied in WoW, gebaseerd op het oude Egypte 

Ik kan mij zomaar voorstellen dat deze behoefte aan verwondering een van de grotere motivaties is om 

überhaupt naar een virtuele wereld te migreren. Hoewel hier in het echte leven voldoende 
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 Dit gegeven is natuurlijk niet uniek aan een fantasiewereld, omdat onze echte wereld ook mooie, variërende 
landschappen heeft of steden/ruines met een rijke geschiedenis. Echter, daarvoor moeten we normaal 
gesproken wel op vakantie, terwijl het ontdekken van de virtuele wereld veel minder tijd en geld kost. 
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mogelijkheden voor zijn (denk aan het bekijken van een mooie  film, het beluisteren van een mooi 

muziekstuk of het op vakantie gaan naar een mooie plek), denk ik dat het idee dat je op je eigen tempo 

een virtuele wereld kan ontdekken in al zijn (geografische) rijkdom zeer aantrekkelijk is. Daar komt bij 

dat je zeker in het begin veel vaker wordt verrast door mooie uitzichten en onverwachte 

plotwendingen dan vaak in het gewone leven het geval is. Tel daar tot slot bij op dat een speler zo kan 

opgaan in deze nieuwe wereld dat deze voor hem op dat moment de werkelijkheid vertegenwoordigt, 

en je bent echt even los van de zorgen van het normale bestaan.  

De verwondering kan zich ook voordoen als lid van een raidteam (vaak dus in een guild). Ik weet nog 

goed toen ik na een week lang wipen samen met mijn guild eindelijk de eindbaas van een zeer 

moeilijke raid had verslagen. De realisatie dat je hier samen met je team lang voor hebt gevochten en 

dat het eindelijk is gelukt voelde zeer bijzonder, zeker omdat iedereen helemaal uit zijn dak ging. 

 

4.2 Zinloosheid in de virtuele wereld 

 

Net zoals in onze echte wereld, liggen er ook in de virtuele wereld gevaren op de loer, waardoor het 

gevoel van zin juist compleet kan ontbreken. Ik wil daarvan de in mijn ogen meest relevante 

bespreken.  

 

Verslaving 

Zoals reeds in de inleiding vermeld kleeft de term ‘verslaving’ aan werelden zoals World of Warcraft en 

hoewel ik heb betoogd dat dit naar mijn mening teveel gebeurd, is dit toch niet zonder reden. Ook al 

zijn er voor zover ik weet geen precieze cijfers bekend, zeker is dat er een aantal mensen zijn die wel 

degelijk verslaafd zijn aan WoW. Voor de duidelijkheid: Met verslaving bedoel ik dan de definitie zoals 

ik deze op Wikipedia kan vinden: 

Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of stof 

afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze gewoonte of stof niet, of heel moeilijk los kan laten. Het gedrag 

van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen 

naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte 

dan moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon.23 
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 http://nl.wikipedia.org/wiki/Verslaving  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verslaving
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Figuur 12: Deze man lijkt verslaafd te zijn aan World of Warcraft 

Nu is verslaving een term die eigenlijk uitsluitend negatief is, en dat is meestal, gezien bovenstaande 

definitie, terecht. Ik ben zelf getuige geweest van mensen die al hun bestaande sociale contacten 

hebben verwaarloosd en in hun vrije tijd uitsluitend te vinden waren in World of Warcraft en ik hoor 

vaak soort gelijke geluiden van mensen die ook een dergelijk iemand kennen.  

Dat is voor mij dan ook de belangrijkste indicator van verslaving: Als een bestaande (sociale) situatie 

slechter wordt door de verslavende activiteit. Het is voor mij de vraag of iemand die in de echte 

wereld enorm slecht in contact maken is en geen enkele vriend heeft, terwijl deze persoon in virtuele 

werelden een paar vrienden heeft met wie hij over van alles en nog wat kan praten en daardoor elke 

dag veel online speelt, verslaafd is. Hier kan men evenwel tegen inbrengen dat juist doordat deze 

persoon geneigd is zich steeds meer terug te trekken uit de echte wereld om zo tijd met zijn vrienden 

in de virtuele wereld (let op, dit is iets anders dan “tijd met zijn virtuele vrienden”!) door te brengen, 

hij of zij nooit leert om ‘echt’ contact te maken en zijn of haar sociale probleem op deze manier 

alleen maar groter maakt. Ik denk dat het een lastig discussiepunt blijft. Het hangt voornamelijk af 

van de motivatie van de speler in combinatie met hoe zingevend hij het spelen in een virtuele wereld 

vindt. Is de motivatie negatief, wat wilt zeggen dat iemand naar een virtuele wereld trekt uit als een 

vorm van escapisme (omdat het echte leven hem weinig plezier geeft) of is de motivatie positief, 

omdat de speler in de virtuele wereld vrienden heeft waar hij graag mee optrekt?  Hoe is het met de 

zingeving buiten de virtuele wereld gesteld? Is dit echt een lijdensweg die slechts tijdelijk 
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onderbroken wordt door te gaan spelen, of heeft de speler genoeg te doen in het echte leven maar 

wilt hij juist weer wat anders?   

 

Alternate World Disorder 

Ook is er de zogenaamde Alternate World Disorder (AWD). Deze term is afkomstig van de in het 

eerste hoofdstuk besproken auteur Michael Heim. Hij beschrijft AWD als volgt: “With Alternate 

World Disorder, images and expectations from an alternate world so distort our functioning in the 

current world, that we have an increased likelihood of making errors. The virtual world obtrudes upon 

our functioning in the primary world, and vice versa. Responses deeply ingrained in the one world fail 

to correspond to the other world. AWD shows the human being merging, yet still out of phase, with 

the machine.”24 Deze definitie, die volledig is gebaseerd op Heim’s technologische zienswijze op het 

gebied van VR, is naar mijn mening ook toepasbaar op de softwarematige kant, zij het enigszins 

aangepast, zoals op het gebied van sociale omgang.  

 

Tot slot zijn er dan natuurlijk de excessen, de verhalen die we via de media hebben vernomen over 

spelers die uitdrogingsverschijnselen vertoonden en slaapgebrek hadden van marathonsessies van 

soms meer dan 24 uur (waarvan in een enkel geval de speler zelfs is overleden), van spelers die 

dreigden een medespeler thuis op te zoeken als ze niet een bepaald virtueel zwaard zouden krijgen 

en van spelers die zelfs een luier droegen om maar niet naar het toilet te hoeven gaan. Dit zijn idiote 

verhalen die, hoewel ik er niet aan twijfel dat ze echt gebeurd zijn, niet representatief zijn voor het 

overgrote merendeel van de mensen die zich in virtuele werelden begeven. Dat ik dit toch vermeld 

heeft te maken met het mysterieuze vooroordeel wat ik in hoofdstuk 1 reeds genoemd heb.  
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 http://www.mediamatic.net/page/5708/en  

http://www.mediamatic.net/page/5708/en
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5. Suggesties voor Vervolgonderzoek 

In ruim zes jaar heb ik een enorm breed palet aan onderwerpen bestreken in mijn opleiding 

humanistiek. De wijze hoe de verschillende levensbeschouwingen en filosofische systemen zich tot 

elkaar verhouden, praktische vaardigheden tbv de beroepsuitoefening, de verschillende fasen van de 

levensloop van een gemiddelde Nederlander, de reden waarom kunst en spiritualiteit van belang is 

voor zingeving en de manier hoe instituties zijn georganiseerd en hoe we dat eventueel kunnen 

humaniseren. Bij al deze onderwerpen schittert de informatietechnologie in het algemeen, en het 

fenomeen van een digitale en virtuele identiteit in het bijzonder, door afwezigheid. Dat wil zeggen, een 

enkele keer is het wel naar voren gekomen, zoals in het klassieke werk over de laatmoderne 

samenleving van Anthony Giddens en in algemene moderniseringstheses die verklaren waarom 

mensen een gehaast en nerveus leven leiden, waarbij de rol van computers en internet dan een grote 

rol spelen. Het valt me op dat de rol die technologie in de levens van mensen speelt, als zij al 

besproken wordt in het curriculum van de UvH, bijna altijd als een bedreiging wordt uitgelegd. Dit is op 

zich niet verwonderlijk. Het feit is dat de samenleving veel sneller is geworden, dat we leven in een 

zogenaamd global village of de 24-uurseconomie en dat voor al deze facetten technologie nodig is om 

dit mogelijk te maken. Ik zelf, toch van een generatie die wel gewend is aan computers en internet, 

merk soms ook de nadelen van het moordende tempo van de nieuwsupdates, het aantal berichtjes op 

Facebook en email waar ik voor mezelf op ‘moet’ reageren en het aantal evenementen waar ik 

allemaal naar toe zou kunnen. Kortom, informatietechnologie heeft grote nadelen, juist voor dat wat 

wij op de UvH zingeving noemen. Er zijn echter ook volop mogelijkheden die onderzocht kunnen 

worden. 

Virtuele werelden zijn mijn inziens een perfecte setting voor onderzoek. Omdat virtuele 

werelden in principe bestaan op servers en alles wat er in zo’n wereld gebeurd in feite technisch 

gereduceerd kan worden tot data, kunnen onderzoekers deze data vrij eenvoudig filteren. Ik stel me 

bijvoorbeeld voor, om dicht bij mijn eigen scriptie te blijven, dat het enorm interessant is om te 

kijken hoe een guild wordt gerund, waarom er conflicten ontstaan en hoe deze worden opgelost. Dit 

kan natuurlijk in de echte wereld ook wel, maar bij een conflict zullen mensen toch anders handelen 

als er een externe observator bij aanwezig is. Daar komt bij dat, zoals we in hoofdstuk drie hebben 

gezien, mensen vaak meer zichzelf en minder geremd durven zijn in een virtuele wereld. Interessant 

is hierbij het verschil met bijvoorbeeld simulaties. Waarbij in simulaties een model wordt nagebouwd 

en de gegevens in een nagebootste (dus fictieve) empirie worden verzameld25, is de empirie in een 

virtuele wereld niet fictief (en zelfs niet virtueel). Hierdoor is een van de grote nadelen van een 
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 Zie http://www.bmooo.nl/simulatieonderzoek  

http://www.bmooo.nl/simulatieonderzoek
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simulatie, namelijk dat “in nagenoeg ieder model zitten aannames en waarschijnlijkheden die in 

werkelijkheid niet blijken op te treden”26 niet van toepassing. Het is hier natuurlijk wel van belang dat 

de leiders van een guild waar een dergelijk onderzoek wordt gedaan voor zo’n observatie van data 

toestemming geven. Sowieso zou dat ook een interessant thema voor onderzoek kunnen zijn: Hoe 

verhoudt de gangbare onderzoeksethiek zich tot het onderzoeken van (menselijke) interactie in 

virtuele werelden? Anonimiteit en privacy zijn bijvoorbeeld onderwerpen die steeds opnieuw 

terugkomen op het digitale gebied en ook hier is nog te weinig onderzoek naar gedaan.  

Naast onderzoek dat specifiek gericht is op de virtuele wereld en de mensen die zich hierin 

bewegen, kan er ook onderzoek gedaan worden in een virtuele wereld naar fenomenen die zich ook 

buiten de virtuele wereld voordoen. Wederom is het voorbeeld van het bestuderen van organisaties 

hier van toepassing. Ook kan er juist verder onderzoek gedaan worden naar de organisaties binnen 

zo’n virtuele wereld. Zoals in hoofdstuk 2 gezegd heb ik met behulp van een vrij standaard 

organisatiekundig boek een indeling gemaakt van een guild. Het zou leuk zijn om nu vanuit een 

kritisch organisatiekundig perspectief te kijken wat voor alternatieven er op dit gebied mogelijk 

kunnen zijn. 

Tot slot zie ik ook mogelijkheden voor de rol die virtuele kunst speelt in de beleving van de 

toeschouwers. Kunst kent sowieso geen grenzen. Sterker nog, als er grenzen zijn worden die 

voortdurend doorbroken, dat is nu juist vaak waarom het kunst is. Echter, in virtuele werelden 

kunnen mensen in die kunst rondlopen, er als het ware een deel van uitmaken. Dit is weer een 

voorbeeld van wat er met immersie wordt bedoeld. Wat doet dit voor de beleving van kunst? Dit lijkt 

me een fantastisch thema om te onderzoeken. 

 

Kortom, ik zie echt toekomst in virtuele werelden en verwacht dat we de komende jaren een enorme 

ontwikkeling gaan zien op dit gebied. Ik geloof oprecht dat over een jaar of tien, als deze scriptie dan 

per ongeluk nog eens gelezen wordt, dat er een aparte discipline bestaat die zoiets als ‘virtual 

studies’ heet, waarin een behoorlijk aantal thema’s van een nieuwe paradigma voorzien kunnen 

worden, zoals nu het geval is met colonial- of genderstudies.  
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Appendix I: Overzicht van afkortingen en termen 

 

Achievement: Als je aan een bepaalde (reeks) voorwaarde(n) voldoet in World of Warcraft, krijgen jij 

en je guild feestelijk in beeld dat dit een achievement is. 

Avatar: Een fysieke representatie van een karakter dat ik in de virtuele wereld heb 

Gear: Materiaal waardoor je karakter beter wordt, zoals magische zwaarden, harnassen en 

betoverde ringen 

Loot: Gear die door een monster uit een Raid wordt achtergelaten als het overwonnen is. Vaak zeer 

gewild door spelers en een van de primaire redenen om überhaupt mee te doen aan een raid. 

Guild:Een organisatie van spelers in World of Warcraft 

Raid: Een uitdaging waarin een groep spelers die het maximale level hebben bereikt proberen om 

een zeer moeilijk monster te verslaan. Coördinatie en voorbereiding zijn hierbij noodzakelijk. Een raid 

is het hoogste niveau waarop je World of Warcraft kan spelen 

Nickname: Een verzonnen naam die je gebruikt op delen van het internet en in de virtuele wereld. 

Deze is meestal anders dan je echte naam 

VR: Virtual Reality 

Wipe: Als iedereen tijdens een gevecht in World of Warcraft dood is, spreekt men van een wipe 

WoW: World of Warcraft, een virtuele wereld met spelelementen 

 

 

 


