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Voor mijn spelende moeder, die in mij verder speelt
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Alle illustraties in deze thesis zijn gemaakt door Noah Pret, tenzij anders aangegeven.
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“Ik weet wel zeker dat u het nergens in de geschiedenisboeken zult vinden,
en dat ik de enige ben, misschien wel op aarde, die ervan uitgaat dat way
back in history een mens een speels vogeltje was. Hij hoefde niet naar
kantoor, hij hoefde niet naar de fabriek, hij hoefde niet naar het theater, hij
hoefde geen t.v. te kijken, geen krant te lezen, hij had dus volop tijd voor
recreatie. Daar maakte hij dan ook gretig gebruik van, en vulde zijn dagen
met spelen (of spelletjes) waaronder (voor een groot deel) ook de vrijages
behoorden, die toen veel uitvoeriger waren dan in onze tijd, nu dat allemaal
gebeurt in een vloek en een zucht. Maar wat ik zeggen wou is dit: uit die
speelse aard van die eerste mensen heeft zich een zucht om te winnen
ontwikkeld. Ze hadden nooit van ene mijnheer De Coubertin gehoord, die
gezegd heeft: ‘Het gaat niet om de winst, maar om het meedoen’, het ging
hen wel degelijk om de winst. In hun primitieve gedachtegang speelden zij
vrijwel ieder een spel om te winnen, en uit die zucht naar winst, uit die
zucht naar zelfschittering, uit die zucht sterker te zijn dan de anderen, is men
toen ook tegen elkaar voor het eerst ten strijde getrokken. En het veld waar
men eerst zo vrolijk en vriendelijke lazerde, werd nu een veld van eer,
zogenaamd.”
Toon Hermans in Overdrijvende wolkenvelden (1987, p.10)
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Samenvatting
Verschillende vormen van crisis maken inzichtelijk dat samenleven niet gemakkelijk is. Naast
de coronacrisis, dreiging voor een nieuwe economische crisis en klimaatcrisis lijken we te
worden geteisterd door een zingevingscrisis. Verschillende (levensbeschouwelijke) bronnen
blijven kaders bieden om de ervaren werkelijkheid van zin te voorzien. Maar hoe meer
verschillende vormen van crisis zich aan ons opdringen, hoe meer die kaders dreigen in te
storten. Daarom lijkt het noodzakelijk om te reflecteren op hoe we samen leven, of beter, hoe
we samen spelen.
In een zoektocht naar nieuwe perspectieven op duurzame zingeving staat in dit onder
spelen centraal met de vraagstelling In hoeverre kan een fenomenologie van play en games
worden geïnterpreteerd als een voorwaarde voor een algemene theorie van zingeving en als
ankerpunt voor kritiek op de prestatiemaatschappij. Spelen wordt, in navolging van James
Hans, gepresenteerd als een fundamentele activiteit van- en in de wereld; spelen veronderstelt
een actieve relatie met onze omgeving. Door te spelen lijken we experimenterend en creatief
te zoeken naar betekenissen en ervaringen. Er lijkt een vraag-antwoord relatie te ontstaan die
fundamenteel is voor het menselijke handelen in een veranderlijke wereld. Er ontstaat een
ecologisch perspectief op spelen: de mens speelt in een spelende wereld. Spelen wordt
daardoor een omvattend concept dat niet alleen de mens adresseert; spelen lijkt een ambitieus
en (te) omvattend concept te worden. Tegelijk lijkt dit concept mogelijkheden te bieden tot
het onder-zoeken van menselijke en wereldlijke manifestaties, zoals cultuur en maatschappij.
Een kernpunt is dat spelen (play) een fundamentele rol speelt in de vele spellen (games) die
door de mens gespeeld worden. De affiniteit binnen dit onderzoek, geïnspireerd op James
Carse, ligt echter op het spelen om te spelen, in tegenstelling tot het spelen om te winnen.
Aansluitend is de kernbevinding, in navolging André Droogers, dat de mens vele bronnen van
zingeving kan hebben. Willen we goed samenleven, dan moet er ruimte zijn voor een
gemeenschappelijk zingevingsspel, zonder daarbij de ander en zijn levensbeschouwing te
willen overtreffen.
Spelen wordt tenslotte verbonden met de hedendaagse (prestatiegerichte) samenleving,
zoals beschreven door Michael Sandel. In die samenleving lijkt de oproep te klinken dat de
mens zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar leven; zingeving lijkt een individuele
aangelegenheid. Tegelijk moeten we als mensen samenleven. Met elkaar, maar ook met onze
omgeving c.q. de (natuurlijke) wereld. Kritisch wordt daarom beschreven hoe de
prestatiemaatschappij voorbij lijkt te gaan aan de complexe en veelzijdige
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speelmogelijkheden van de mens. Zonder de maatschappelijke tendensen volledig in het
diskrediet te brengen, wordt tenslotte een ecologische (speel)ethiek gepresenteerd.
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Voorwoord
Voorwoord. Woord voor woord. Tot de woorden je mee naar voren nemen. Dwars door mijn
masterthesis heen. Een thesis die al spelenderwijs tot stand is gekomen. Het schrijven van een
thesis is het soort spelen dat niet altijd gemakkelijk is gebleken (een oneindig spelletje). Het is
een spelen met taal totdat het uiteindelijke product van het productieproces klaar is.
Dus: welkom in de wereld van mijn thesis. Het heeft wetenschappelijke en filosofische
landschappen. Voor een aantal van jullie is dat geen probleem: jullie zijn erin thuis. Voor een
aantal anderen zal dit, hoewel in ‘gewoon Nederlands’ geschreven, als een andere taal
voorkomen. Voor die mensen: probeer te letten op de taal die je wel begrijpt en probeer te
lezen met je hart. Dan zal je zien dat ook jij wetenschap kan nemen van de (on)wetenschap in
deze thesis. Mocht je willen kiezen voor de korte route: lees alleen de inleidingen en
conclusies. Je kan natuurlijk ook alleen naar de plaatjes kijken.

Dankbaarheid. Aan Bob Verhoeven, de spelende speler in levenden lijve, wie een grootse
inspiratiebron is voor de speelbaarheid van het leven. Aan Joost Kingma, voor het in
herinnering brengen dat de wereld een grote speeltuin is. Aan Hans Alma, voor haar
bemoedigende interesse, hulp en inspirerende wijsheden. Aan mijn meelezer Wouter
Sanderse, voor zijn kritische- en scherpe noten. Aan Laurens Ten Kate, voor zijn
bemoedigende schouderklopje. En vooral dank aan mijn begeleider Fernando Suarez-Muller,
wiens vertrouwen en zachtaardigheid mij behulpzaam op weg blijven helpen.

Dank aan alle mensen die interesse toonden in mijn thesis-thematiek. Dankzij jullie kreeg ik
extra motivatie.

Speciale dank aan Robine, Bram en Roelant voor hun talige bijstand.

Bovenal wil ik mijn lieve vriendinnetje Sofie bedanken voor haar onuitputtelijke steun en
liefde. Zonder jou was ik maar een éénzame woonkamer student/filosoof.

Mijn studie humanistiek is ten einde. Ik kijk er met dankbaarheid, plezier en enkele pijn op
terug. Is dan nu de tijd aangebroken om volwassen te worden?
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Aanleiding
Tussen alle prachten en grillen van het leven, dringt uiteindelijk de vraag van het waarom of
het waartoe zich op aan de mens. Vandaag de dag lijken we aangewezen op de eigen
zingevingsmogelijkheden. “Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol leven”, stelt
Hans Alma in haar boek Het verlangen naar zin (2020). Maar hoe kan dat verlangen ooit
worden vervuld?
Het antwoord ligt volgens mij niet alleen in het geven van zin aan het leven. Het gaat
om het actief aangaan van een relatie met de wereld. Daarin spelen allerlei
zingevingsprocessen een rol; ons verlangen kan werken als motivatie in een zoektocht naar
handelingsmogelijkheden. Zogezegd lijkt een fundamenteel perspectief op zingeving te
ontstaan die een lichamelijke activiteit lijkt te veronderstellen: door te zijn, verkent, maakt en
ervaart men zin. Zingeving begint bij een actieve, creatieve en speelse verkenning van
mogelijkheden. Cognitieve/psychologische zin- en betekenisgeving aan opgedane ervaringen,
komt later (met vragen hoe wij als mens in het leven staan, samenleven en de werkelijkheid
construeren en interpreteren). Volgens mij gebeurt ook dat in essentie op een speelse en
experimentele manier. Maar wat is dat spelen eigenlijk en hoe manifesteert het zich in het
leven?

Ik wilde me bezighouden met een positieve stuwende kracht van het leven. Speelsheid is daar
een mooi voorbeeld van. Spelen betreft kinderspel, volwassenspel, gedrag,
karaktereigenschappen, verbeelding en meer. De associaties zijn meestal direct positief.
Vooral bij kinderspel, spelende dieren, sport en muziek. Allemaal vormen van spelen die ons
aanspreken dankzij associaties met ervaringen van plezier en vrijheid. Dit is echter ook een
thesis met een probleemstelling. De wereld toont zich met problemen zoals zinloosheid,
ongelijkheid, geweld, etc. Het gaat dan vaak over machtspelletjes, antropocentrisme,
kapitalisme en prestatiegerichtheid. Een ‘goede’ samenleving streeft ernaar deze tendensen in
juiste banen te leiden, voor meer vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Maar vandaag de
dag stapelen de problemen zich op. Er is verdeeldheid en ongelijkheid. Gevoelens van
zinloosheid, angst en onbehagen zijn aan de orde van de dag. Hoe kunnen deze worden
geadresseerd zonder te vervallen in pessimisme? Mijn antwoord is: spelen, als een
experimentele, creatieve en zinvolle relatie met de wereld. Dit onderzoek beschrijft dus zowel
positieve als negatieve tendensen van spelen.
Want waar zijn we tenslotte allemaal mee bezig? ‘We doen maar wat’, hoor je vaak.
Maar waarom is iedereen dan zo serieus? Als we maar wat doen, liggen talloze
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mogelijkheden aan onze voeten. Toch verdwalen we tussen allerlei kaders, structuren en
zelfgebouwde muren. Als we niet oppassen, worden we ertegen verdrukt. Deze scriptie is
daarom een pleidooi voor meer speelse openheid. Daardoor kunnen we wellicht beter
begrijpen wát we precies doen (of niet doen), zodat er meer openheid ontstaat in ons hoofd en
lichaam, en in het samenleven met elkaar en de natuur, zodat de levensenergie kan stromen.

Ode aan de filosoof met de hamer
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Inleiding
Volgens professor klinische psychologie Mattias Desmet (De Nieuwe Wereld, 2020) was de
(Westerse) mens voorafgaand aan de coronacrisis al op weg naar een crisis van zinloosheid en
onbehagen. Volgens Desmet leven we in een samenleving vol burn-outs en depressie, waarin
de meerderheid van de mensen zijn baan zinloos vindt. Ook filosoof Hartmut Rosa benadrukt
dat gevoel van onbehagen (Kamp, 2017). Rosa verbindt het
gevoel van onbehagen met de imperatief van acceleratie en de
zoektocht naar een persoonlijke identiteit. Hij noemt het een
‘ratrace’ met een onzekere en onrustige uitwerking (ibid.).
Deze ‘ratrace’ draait om een fixatie op werk, succes en resultaat.
Rosa verwijst naar de prestatiemaatschappij, waarin de huidige
generatie “leert mee te rennen en waar succes vooral wordt afgemeten aan de hand van je
salaris en cv” (Bregman, 2019, p.345). In een prestatiemaatschappij weerspiegelt je werk je
verdienste, sociale status en zekerheid. Individuele prestaties worden gewogen tegen die van
anderen. Het gevolg: een winnaars- en verliezersmentaliteit. Dat is de uitwerking van een
meritocratisch ideaal waarin iedereen gelijke kansen krijgt (Sandel, 2020). In een meritocratie
wordt de sociaaleconomische positie van het individu bepaald op basis van zijn verdiensten.
Politiek filosoof Michael Sandel benadrukt dat dit ethos “een krachtig vrijheidsidee bevestigt
en mensen beloont naar de prestaties die ze leveren, zodat die beloning hun ook werkelijk
toekomt” (2020, p.50). Individuele verantwoordelijkheid is daarbij belangrijk; werk je harder
dan je concurrent, dan ben jij beter af. Historicus Rutger Bregman stelt dat er door deze
“fixatie op werk, werk, werk” minder tijd is voor spelen (2019, p.339-341).
Volgens Bregman verliezen kinderen en volwassenen steeds meer hun speelse
onbevangenheid. Ook kinderen moeten al weten wie ze zijn en wat ze willen worden
(Verhaeghe, 2014; Sandel, 2020). Psycholoog Erik Erikson (1968) stelt dat dit de speelsheid
van het kind al op een vroege leeftijd overschaduwt. Spelen is in de Westerse cultuur iets wat
je in je kinderjaren of vrije tijd doet. Er is geen ruimte voor in het werkende leven (Bregman,
2019; Erikson, 1968). De carrièreladder bepaalt ons welzijn.
Dat laatste is problematisch, want veel mensen (40-60%) ervaren hun werk als
nutteloos (Bregman, 2019; Graeber, 2018). Activist en onderzoeker David Graeber stelt in
zijn boek Bullshit Jobs: “Het lijkt wel alsof iemand continu zinloze banen bedenkt, om ons
aan het werk te houden” (2018, p.7). Mogelijk hangt zinloos werk samen met de toename van
depressie. Psycholoog Brian Sutton-Smith stelt: “het tegenovergestelde van spelen is niet
werk, maar depressie” (Sutton-Smith in Bregman, 2019, p.354). Volgens Bregman kent de
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maatschappij “een tekort aan zingeving. Een tekort aan spel” (2019, p.355). Hij lijkt hier een
brede invulling van zingeving te hanteren; de mogelijkheid van de mens om betekenis te
geven aan de eigen werkelijkheid (Alma, 2020; Droogers, 2010). Overigens wordt het
complexe begrip zingeving bij Bregman nauwelijks uitgewerkt.
Ook het door Bregman gehanteerde begrip ‘spelen’ is een ingewikkeld begrip. In het
Nederlands lopen ‘spel’ en ‘spelen’ door elkaar. Spelregels zijn bijvoorbeeld verbonden aan
specifieke spellen. Nieuwsgierigheid en experimenteren lijken meer over vrij-spelen te gaan;
spelen is het opzoeken en overgaan van grenzen. Duidelijker lijkt het Engelse onderscheid
tussen game en play (Bregman; 2019; Carse, 1986; Mead, 1934). Play duidt op vrij,
exploratief spelen. Game staat voor gestructureerd regelspelen, met vaak een competitief
karakter. Play en game lijken elkaar te contrasteren. Volgens filosoof James Carse (1986) lijkt
in Westerse maatschappijen de op winnen gefixeerde game zelfs het speelvolle (play) te
overstemmen.
Het begrip play definiëren, is moeilijk (Roopnarine, 2012; Frost, 2012; Larsen, 2015;
Proyer, 2017; Holst, 2017). Play wordt o.a. binnen culturele antropologie, psychologie en
biologie onderzocht. In biologische zin draagt spelen bij aan een brede ontwikkeling op
gebieden als ontdekken, leren, experimenteren, omgaan met het onbekende, fysieke training,
sociale vaardigheden aanleren, creatief denken, flexibel gedrag en probleemoplossend
vermogen (Smith, 1982; Smith, 2005; Martin & Caro, 1985).
Nederlands historicus Johan Huizinga portretteert de mens in het boek Homo Ludens
(1938) als een spelend wezen, stellend dat “menschelijke beschaving opkomt en zich
ontplooit in spel, als spel” (p.xi). Hij kent spel een zin-functie toe:
“Het spel overschrijdt als zoodanig de grenzen van zuiver biologische of (…)
psychische activiteit. (…) In het spel ‘speelt’ iets mee, wat buiten de onmiddellijke
zucht tot levensbehoud uitgaat, en in de handeling een zin legt” (p.2).
Huizinga’s opvatting contrasteert met het eerder geschetste gevoel van zinloosheid in de
prestatiemaatschappij. Wel stelt hij dat het speelse element in onze cultuur afneemt.
Huizinga’s spelende mens lijkt daardoor verworden tot een abstract ideaal.
De Amerikaanse hoogleraar filosofie James Hans is kritisch op Huizinga’s perspectief
dat het spelelement in de cultuur aan het afnemen is (Hans, 1981, p.15). Hans stelt dat de
neiging van de mens om te spelen te sterk is om te verdwijnen uit gebieden waarvan de
Westerse cultuur het uitgesloten heeft. Hans heft de vermeende dichotomie tussen spelen en
13

werken op: “Wanneer spelen zo alomtegenwoordig is als het lijkt, dan moet het een essentiële
relatie hebben met werk, want de meeste mensen brengen grote delen van onze dagen
werkend door” (p.26). Daarnaast stelt Hans dat de status van een baan gewoonlijk wordt
bepaald door het speelpotentieel van die baan (p.15).1 Dat potentieel wordt dus gezien als een
zingevende factor.
In The play of the world (1981) beschouwt Hans spelen op een fenomenologische
wijze waardoor hij probeert door te dringen tot de kern ervan. Op die manier probeert Hans te
doorgronden hoe de wereld aan de mens verschijnt. Hij definieert spelen als “een
fundamentele menselijke activiteit, de heen-en-weer beweging van ontmoeting en
uitwisseling met de wereld waarbij de mens voortdurend betrokken is” (p.x). Spelen geeft
betekenis en bevraagt die betekenis tegelijkertijd (ibid.). Hans stelt dat men door te spelen een
vraag-antwoord relatie met de wereld aangaat, die een productieve uitwerking heeft en door
verlangens wordt gestuurd; het fenomeen spelen wijst op de relatie en de ervaring die de mens
heeft met de wereld. Omdat spelen zo fundamenteel is, “moet het te maken hebben met hoe
we keuzes maken en wat voor waarde we aan dingen hechten“ (p.xii). Spelen zorgt voor
betekenis, waarde en zekerheid, terwijl het ook een bepaalde onzekerheid aanduidt (Hans,
1981; Carse, 1986). Hierin schuilt de grote menselijke paradox: proberen zekerheid te vinden
in dat wat onzeker is.

1

En dus niet alleen in termen van geld.
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Probleemstelling
De probleemstelling van deze scriptie is dat er een maatschappelijke disbalans heerst tussen
spelen (play) en regelspelen (games) (Hans, 1981; Carse, 1986). Werken is van spelen
vervreemd (Hinman, 1975); men werkt niet vanuit het idee dat er gespeeld en
geëxperimenteerd kan worden, maar eerder dat er gewonnen moet worden - een bloedserieuze
deelname aan de prestatiemaatschappij. De prestatietendens zorgt daardoor voor een gevoel
van zinloosheid, uitputting en minderwaardigheid, en gaat voorbij aan een (vrij) speels
fundament (Hans, 1981; Carse, 1986; Bregman, 2019; Sandel, 2020). James Hans biedt een
perspectief op dat speelse fundament binnen de samenleving. Zijn theorie doet echter geen
recht aan de excessieve en competitieve speeltendensen binnen de prestatiemaatschappij. Het
is noodzakelijk om te reflecteren op de relatie van het speelse fundament van de mens met
gebrekkige zingeving in een prestatiemaatschappij.
Vraagstelling
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
In hoeverre kan een fenomenologie van play en games worden geïnterpreteerd als een
voorwaarde voor een algemene theorie van zingeving en als een ankerpunt voor kritiek op de
prestatiesamenleving?

De deelvragen hierbij zijn:
1. Wat is spelen volgens de theorie van James Hans (1981)?
2. Welke inzichten biedt de theorie over games van James Carse (1986) in relatie tot spelen?
3. Hoe verhoudt spelen zich tot zingeving bij Andre Droogers (2010)?
4. Hoe verhouden zich spelen en prestatiemaatschappij, zoals beschreven door Michael Sandel
(2020), tot elkaar?

Doelstelling
Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan kennis omtrent spelen als fundamenteel
zingevende menselijke activiteit in de hedendaagse maatschappij. Tegelijk biedt dit
onderzoek inzicht in de relatie tussen werk en maatschappij, waaruit een kritische
maatschappijtheorie, gebaseerd op spelen, kan voortvloeien.
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Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek moet bijdragen aan bewustwording over de speelse natuur van de mens en de
relatie daarvan met zingeving. Het richt zich op de fixatie op winnen in de
prestatiemaatschappij en hoe dat spelen en zingeving beïnvloedt. Dit onderzoek is belangrijk,
omdat de mens slachtoffer lijkt te worden van een competitie-mindset en zo wordt verwijderd
van zijn speelse fundament, ondanks de veronderstelde noodzakelijkheid ervan.
De urgentie van dit onderzoek blijkt uit de samenleving, waarin veel mensen een
gevoel van zinloosheid en onbehagen, en ook overspanning en depressie, ervaren. De
noodzaak tot zingeving neemt daardoor toe. In een sterk geïndividualiseerde samenleving
zoekt men die in werk. Werk en individualisering behoeven beide een bepaalde speelsheid,
omdat spelen ook een sociale activiteit is en zodoende ingaat tegen de individualisatietendens. Spelen biedt een fundamentele openheid en veerkracht omtrent moeilijke
(existentiële) vraagstukken, omdat het tegelijkertijd betekenis geeft en bevraagt.
Wetenschappelijke relevantie
Ik wil de theorieën van Hans, Carse en Droogers over spelen kritisch interpreteren en
actualiseren, bijvoorbeeld door hun werk aan de prestatiemaatschappij en diens fixatie op
winnen te linken.
Dit onderzoek stelt centraal hoe spelen zich verhoudt tot zingeving in een
individualiserende en prestatiegerichte maatschappij, waarmee het bijdraagt aan kennis
omtrent spelen en zingeving in een tijd waarin gevoelens van zinloosheid en onbehagen lijken
te regeren.
Humanistieke relevantie
Vanuit humanistisch oogpunt is zingeving een essentieel element van het menselijk bestaan
(Derkx, 2009). Zingeving is nauw verbonden met levensbeschouwing en het geven van
betekenis aan het leven (ibid.). Dit onderzoek sluit aan op de humanistische opvatting dat
zingeving moet worden bevorderd, maar benadert die kritisch; vanuit speltheorieën
beschouwd, is zingeving nauw verbonden met macht, exclusiviteit en verdeeldheid (Droogers,
2010). Nu er volgens sommigen sprake is van een zingevingscrisis, is het belangrijk om deze
schaduwzijdes te expliciteren. De uitgebreide studie van Droogers doet tekort aan de
complexiteit van spelen, door het te reduceren tot iets psychologisch/cognitiefs. Dit
onderzoek (onder)zoekt een bredere invulling van speelse zingeving.
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Methode
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Dit onderzoek is gericht op een soort driehoeksverhouding: door middel van een
fenomenologie van spelen wordt een kader, een bril, gekozen om te kijken naar de betekenis
van zingeving in de context van de prestatiemaatschappij. De driehoek betekent dat spelen,
zingeving en de prestatiemaatschappij elkaars structuren vormen maar tegelijk ook bevragen.
Daarom is de opzet van dit onderzoek iteratief: het is een zich herhalend proces. Dit past goed
bij het spelen. Want zo blijkt de onderzochte hoofdauteur van deze thesis te benadrukken:
spelen is de fundamentele beweging die zichzelf typeert door een vernieuwend en herhalend
proces (Hans, 1981, p.x). Het proces is nooit af. Dat betekent dat de bevindingen van dit
onderzoek aan herhaling zijn verbonden. Dit onderzoek is dus niet alleen een beschrijving van
spelen, het is spelen. Spelenderwijs kom ik tot nieuwe wijsheden. Het mag dan wel een thesis
zijn, het is eigenlijk een groot essay: een groot probeersel. Daarmee verwijs ik naar Ruud
Kaulingfreks, de docent achter één van de meest inspirerende collegereeksen2 uit mijn
studietijd. Hij was exemplarisch voor het spelen met overheersende kennis, regels en grenzen.
Zijn speelse doch ernstige gedrag wees mij erop dat je met de waarheid kan spelen en dansen;
“Let’s dance” (Kaulingfreks, 2017). De waarheid lijkt veranderlijk, wat kan zorgen voor
onduidelijkheid. Juist daarin zit waarde volgens Kaulingfreks: de vruchtbaarheid van
onduidelijkheid; “The more we know something, the less we reflect upon it and the less
meaning it has” (2017, p.3). Dus: hoe minder we weten, hoe meer we reflecteren en hoe meer
betekenis iets krijgt. Een welbekende filosofische paradox: hoe meer wijsheid er is, hoe meer
wijsheid blijkt te ontbreken. Die realisatie benadrukt een wijze en speelse realiteit, één die ik
spelenderwijs probeer te verkennen door een wijsgerige literatuurstudie naar spelen.
Een close-reading van de werken uit mijn literatuurstudie heeft geleid tot inzichten,
reflecties en de uiteindelijke conclusies. Sommige van deze boeken vielen in mijn schoot,
naar andere boeken die mijn ideeën steunden heb ik lang gezocht. Referenties en
literatuurlijsten in publicaties en Google (Scholar) bleken nuttig.
Hans’ boek The play of the world (1981) was een welkome vondst; een tamelijk
onbekend werk dat ik bij toeval vond. Hans heeft een uitgebreide en eigenzinnige studie
gedaan naar spelen en de relatie daarvan met productie, verlangen, taal, het esthetische, het
socio-economische en het ethische.
Hans’ beschrijvingen bieden een intuïtief en gedegen idee van wat spelen,
fenomenologisch gezien, betekend voor ons werkelijkheidsbesef. “Fenomenologie is een
benadering in de filosofie die […] als doel heeft het bestuderen en beschrijven van de

2

Filosofisch onderzoek.
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werkelijkheid zoals ze verschijnt in de concrete ervaring” (Aydin, 2007, p.7). De manifestatie
en de ervaring van spelen staan bij Hans centraal; spelen is voor hem de manier om de
werkelijkheid te beschrijven. Sterker nog: voor Hans is spelen de werkelijkheid, hoe deze aan
ons verschijnt en hoe wij die ervaren. Tevens toont hij aan hoe diep spelen doorgedrongen is
in hoe de mens denkt, voelt en handelt. Enerzijds zet Hans met zijn fenomenologische
benadering een stap richting een vaste structuur waardoor de werkelijkheid kan worden
waargenomen. Anderzijds toont hij, aan de hand van spelen, dat er geen vaste structuur is:
structuren en betekenissen zijn altijd aan verandering onderhevig. Die tussenhouding past bij
zijn onderzoek naar spelen. Hans zoekt naar de basis van spelen, en gaat daarbij kritisch te
rade bij de grootste denkers van de afgelopen eeuwen, waaronder Nietzsche, die in dit
onderzoek (op de achtergrond) een belangrijke rol speelt.
Het lezen van Hans’ boek was de eerste concrete stap in het uiteindelijke
onderzoeksproces. Hans geeft een kritiek op Johan Huizinga’s volprezen en toonzettende
boek Homo Ludens (1938). Hans meent dat Huizinga een fundament van spelen uit de weg
gaat, omdat hij zich (voornamelijk) bezighoudt met hogere vormen van spelen en de sociale
manifestaties daarvan, zoals sportwedstrijden (Huizinga, 1938, p.10; Hans, 1981, p.6; Holst,
2017, p.2). Juist daarom is het boek van Huizinga interessant voor dit onderzoek. In beginsel
gaat dit onderzoek echter om de fundamentele activiteit spelen. Daarvoor heb ik ook
wetenschappelijke vakliteratuur over spelen uit verschillende disciplines, zoals psychologie,
geschiedenis, filosofie, biologie en antropologie, geraadpleegd, om meer hedendaagse
perspectieven op spelen in kaart te brengen. Ik heb me daarvoor georiënteerd op publicaties
uit The International Journal of Play, een interdisciplinair tijdschrift dat zich bezighoudt met
alle facetten van play. Hoewel veel perspectieven aansloten op Hans’ fenomenologie, bleken
ze niet noodzakelijk maar wel verdiepend voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
Daarom heb ik ze als verrijking of naslagwerk ondergebracht in Bijlage 1.
Hans stelt dat play een fundamenteler concept is dan games (regelspelen), dat de
betekenis van games automatisch uit de betekenis van play rolt. Omdat Hans maar weinig
ingaat op games, was het boek Finite and infinite games van James Carse (1986), dat me was
aangeraden door een vriend, een waardevolle aanvulling. Carse geeft een fenomenologische
reflectie op games binnen de maatschappij, die aansluit op het werk van Hans. Dat
maatschappelijke element is noodzakelijk voor dit onderzoek. Dat maakt Carse’s werk voor
deze studie relevanter dan Huizinga en bijvoorbeeld de toonaangevende speltheoreticus Roger
Caillois. De boeken van Huizinga en Callois zijn klassiekers in het onderzoek naar games
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(Stenros, 2015); beiden bieden een verdieping die als achtergrond het onderzoek van Carse
verhelderen en daarom heb ik een studie naar deze auteurs ondergebracht in Bijlage 2.
Hans en Carse schreven hun boeken bijna 40 jaar geleden. Desalniettemin zijn ze nog
steeds relevant omdat de play en game tendensen juist tegenwoordig zeer actueel zijn. Ik zal
de theorieën van Carse en Hans met elkaar vergelijken, in de context van de
prestatiemaatschappij plaatsen en hun relatie met zingeving belichten.
In mijn beschrijving van zingeving focus ik op het boek Zingeving als spel van André
Droogers (2010), dat in Het verlangen naar zin (2020) van Hans Alma aangehaald wordt.
Droogers stelt in zijn werk de connectie tussen spelen en zingeving centraal, maar beschouwt
beide begrippen als psychologische concepten (omdat deze processen zich in het hoofd
afspelen). Met behulp van de insteek van Alma’s boek zal ik Droogers aanpak aanvullen.
Alma’s meer lichamelijke perspectief op zingeving baseert zich op zinsbelevenis door
verbinding met de wereld – een uitgangspunt dat veel beter past bij Hans en Carse. En toch
zijn Droogers’ perspectieven belangrijk, omdat hij ingaat op de werking van macht en
levensbeschouwingen in relatie tot zingeving. Volgens Droogers komen
levensbeschouwingen namelijk tot stand door spel, en is taal daarin cruciaal. Omdat ook Hans
in zijn boek over taal spreekt, verrijkt hij het onderzoek rondom (talige) zingeving. In Bijlage
3 is een uiteenzetting over zingeving en zinloosheid opgenomen, die als verdieping en
naslagwerk bij hoofdstuk 3 kan dienen. Tot slot is Droogers’ werk bijzonder relevant
vanwege de link die hij maakt met het tanende geloof in de hedendaagse
prestatiemaatschappij. Daarmee kan ik een verbinding maken tussen een theorie van het
spelen en een kritische maatschappijtheorie.
Ik beschrijf de prestatiemaatschappij of meritocratie in hoofdlijnen aan de hand van
het boek The Tyranny of Merit (2020) van Michael Sandel, waarin hij zowel een historische
als een hedendaagse reflectie op de prestatiemaatschappij geeft. Ik analyseer zijn kritiek op de
huidige samenleving in het licht van de eerder behandelde theorieën en bevindingen en
realiseer zo een koppeling tussen een theorie van het spelen en een kritische
maatschappijtheorie. In Bijlage 4 is een verdiepende beschrijving van Sandels historische
reflecties op de meritocratie opgenomen.
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Het eerste hoofdstuk gaat in op de deelvraag Wat is spelen volgens de theorie van James
Hans? Spelen lijkt een veelzijdig en diffuus begrip dat zich moeilijk laat definiëren. Spelen
betreft kinderspel, volwassenspel, functies, gedrag, karaktereigenschappen, fantasie, doenalsof, verbeelding en meer (Bijlage 1). Het staat onder andere in verbinding met plezier,
humor, experiment. Kortom, de mens lijkt een spelend wezen. Toch blijft een uitleg van het
fenomeen spelen vaak buiten beschouwing in de literatuur. Op basis van Jonas Holst (2017)
en zijn lezing van o.a. Hans-Georg Gadamer wil ik een stap zetten richting een
‘fenomenologie van spelen’. Holsts tekst heeft veel overeenkomsten met het boek van Hans
en biedt daarom een passende ingang tot diens boek The Play of the World. Hans gaat
namelijk al in op de consequenties van een fenomenologie van spelen, iets wat bij Holst
ontbreekt. Mijn hoofdstuk werkt toe naar een passende en omvattende fenomenologie van
spelen, waarvoor vooral de eerste drie hoofdstukken play, production en desire uit Hans’
boek relevant zijn. Zij leggen een fundament voor de resterende beschrijvingen van mijn
essayistisch onderzoek.

Hoofdstuk twee borduurt hierop voort en plaatst de relatie tussen play en games centraal
onder de deelvraag Welke inzichten biedt de theorie over games van James Carse (1986) in
relatie tot spelen? Een metafoor illustreert de relatie tussen beide begrippen. Zo wordt ook
een fenomenologie van games mogelijk. Door toevoeging van de menselijke ervaring (dat in
games centraal staat), worden play en games verder geconcretiseerd. Hans en Carse
presenteren spelen als een oneindige dynamiek. Bij beiden ontstaat een perspectief dat de
mens beschouwt als een onophoudelijke interactie met anderen en de natuur. De verschillen
en overeenkomsten tussen Hans en Carse worden aan het einde van het hoofdstuk behandeld.

De deelvraag Hoe verhoudt spelen zich tot zingeving bij Andre Droogers (2010)? staat
centraal in hoofdstuk drie. In zijn boek krijgt religie/levensbeschouwing een centrale rol in
relatie tot zingeving. Droogers ziet levensbeschouwing als een menselijke constructie,
gelegen in taal, waarmee zin gegeven wordt aan de eigen werkelijkheid. Hij definieert spel als
een vermogen van mensen om met verschillende werkelijkheden om te gaan. Daardoor wordt
spel, en daarmee zingeving, gereduceerd tot de psychologische ervaring van een cognitieve
activiteit.
Taal speelt ook een belangrijke rol in de theorie van Hans. Taal bezit volgens hem een
speelse dynamiek die zorgt voor fluïditeit van betekenissen: door te spelen worden
betekenissen gegeven maar tegelijk ook bevraagd, waardoor de relatie tussen mens en wereld
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alsmaar verandert. Uiteindelijk komt voor Hans taal in dienst te staan van een omvattende
speelactiviteit – een handeling die de menselijke ervaringen vormgeeft. De theorie van Hans
sluit daardoor goed aan bij Alma’s (2020) bevindingen, die zingeving als (zin)ervaring
beschrijven.

Naast religie/levensbeschouwing, speelt ook macht een belangrijke rol in de theorie van
Droogers: door macht wordt een bepaald wereld- en waarheidsbeeld dominant, en ontstaan er
conflicten als de waarheid ervan in het geding komt. Ook Carse koppelt spel aan macht:
eindige (finite) spellen hebben volgens hem tot doel om macht te verkrijgen. De winnaar kan
de verliezers het zwijgen opleggen. De stem van de sterkste overheerst.

Hoofdstuk vier behandelt de deelvraag Hoe verhouden zich spelen en prestatiemaatschappij,
zoals beschreven door Michael Sandel (2020), tot elkaar? Sandel probeert lastige knopen van
de prestatiemaatschappij te ontknopen. Dit is voor mij een opstap om de
prestatiemaatschappij te benaderen vanuit de tot nu toe besproken theorieën. Hierdoor ontstaat
volgens mij een nieuw perspectief op de prestatiemaatschappij als een samenleving die is
doordrongen van samenspelen. Maar de fixatie op winnen dreigt deze speelse
bestaansmogelijkheden van mens en natuur te overschaduwen. Mijn stelling is dat de
besproken visies op spelen nieuwe perspectieven voor een omvattende en speelse ethiek
leveren. Zo ontstaat een speels perspectief op de menselijke bestaansmogelijkheden en
handelingen.

Tenslotte wordt de prestatiemaatschappij ingebed in de theorieën van play, games en
zingeving om zodoende tot een passende maatschappijkritische slotbeschouwing te komen,
die de algemene onderzoeksvraag oppakt. Dit geeft aanleiding tot een discussie waarmee mijn
essayistisch onderzoek wordt afgesloten.
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Hoofdstuk 1. Spelen in een spelende wereld
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Inleiding
Spelen. Het woord roept veel associaties op. Sport, recreatie, plezier. Het herinnert ons aan
onze jeugdige jaren vol speelse levenszin, die naarmate we opgroeien lijkt te worden
vervangen door werkende levenszin. Spelen wordt niet langer hoofdzaak, maar
vrijetijdsbesteding, ook wel leisure-time genoemd. Spel wordt door volwassenen vaak
beschouwd als iets dat moet worden verdiend of gekocht in de leisure-time. Die opvatting
wordt weerlegd door de notie van homo ludens (Latijn voor ‘spelende mens’). Want als de
mens spelend is, zou hij toch altijd moeten (kunnen) spelen? De documentaire De spelende
mens van Sanne Rovers (2Doc, 2018) toont hoe volwassenen op uiteenlopende manieren
kunnen spelen, van expressieve dans tot Live Action Role Playing (LARP). Net als bij
kinderen worden hier de experimentele, expressieve en creatieve gronden van de mens
aangesproken. Het zijn “volwassenen die zich volledig overgeven aan het spel. Soms zo erg
dat de toeschouwer zich afvraagt: wat bezielt die spelende mens?” (ibid.).
Tegenwoordig wordt veel geschreven over spelen: het wordt weer serieus genomen. In
verschillende wetenschappen en de filosofie wordt dan ook gedebatteerd over de betekenis
ervan. Uit dat debat blijkt dat dit begrip zich niet zomaar laat vangen; play is diffuus en laat
zich moeilijk definiëren en meten (Roopnarine, 2012; Frost, 2012; Larsen, 2015; DarrianSmith & Sleight, 2016; Proyer, 2017; Holst, 2017; Bijlage 1). In dit hoofdstuk komt de
omvattende theorie over spelen van filosoof James Hans aan de orde. Als opstap naar zijn
theorie wordt eerst een fenomenologisch kader van spelen gepresenteerd aan de hand van o.a.
Holst (2017). Met zijn boek The Play of the World (1981) geeft Hans een verdieping en
toepassing van dat kader. Hij presenteert een perspectief op een fundamenteel spelende
wereld, die hij beschouwt als een groot speelveld van in elkaar doorwerkende speelvelden.
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De spelende mens
In Bijlage 1 wordt de veelzijdigheid van spelen en de uitwerking van spelen op de mens
beschreven. Daaruit blijkt de complexiteit van de mens. Sommige denkers beschouwen spelen
als één van de basiskarakteristieken van de mens. Historicus Johan Huizinga stelt dat cultuur
voortkomt uit spel, dat spelen voorafgaat aan cultuur omdat ook dieren spelen (1938, p.1).
Spel lijkt zowel een onderdeel van cultuur te zijn als een fundament ervoor. Er gaat geen dag
voorbij zonder spelen. De homo ludens verdient daarom volgens Huizinga een plaats naast
homo faber (Latijn voor ‘makende mens’). Volgens Huizinga zijn ‘maken’ en ‘spelen’
essentiële functies van mensen en dieren (1938, p.xi).
Huizinga schreef Homo Ludens in 1938. Sindsdien is spelen een wetenschappelijk
topic geworden; het boek gaf aanleiding tot veel debatten over spelen (Holst, 2017, p.1).
Huizinga ontwikkelt een nieuw fundament voor spelen, waarin het een eigen karakter buiten
psychologische/biologische kaders krijgt. In navolging van Huizinga stelt filosoof Jonas Holst
dat spel een eigen theoretisch kader nodig heeft. Hij probeert een fenomenologische basis
voor spelen uit te werken, waar Huizinga volgens hem in tekortschiet doordat hij ook
regelspelen behandelt (2017, p.2). Regelspelen bevatten wel het speelelement waarop Holst
doelt, maar hij zoekt een fundamenteler kader, dat Huizinga ontspringt in zijn beschrijvingen
van “hogere vormen van spelen en de sociale manifestaties daarvan” (2017, p.2; zie Huizinga,
1938, p.10) – vanwege zijn focus op het cultuurelement. Het ontbreken van een
fenomenologisch kader is des te opvallender daar Huizinga spelen als noodzakelijk
beschouwt voor het tot stand komen van menselijke ervaring.

Naar een fenomenologie van play
Voor een fenomenologisch kader richt Holst zich op Gadamer, die zijn theorie over spelen
gedeeltelijk op Huizinga’s opvattingen baseert. Gadamers boek Waarheid en Methode
beschrijft een gemeenschappelijk kenmerk van alle soorten spel. Zo zegt Holst:
“Spelen betekent verstrikt zijn in een voortdurende, afwisselende beweging heen en
weer die kan worden gevarieerd op meerdere manieren zonder het speelelement zelf te
veranderen. Spel draait, zo benadrukt Gadamer, meer om in beweging blijven dan om
een doel te bereiken en te stoppen” (2017, p.3).
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Dit maakt spelen tot een diepgewortelde dynamische beweging, die universeel toepasbaar is
op het leven, één die vrij is van vastgestelde regels (maar niet van natuurlijke
wetmatigheden). Spelen strekt zich zo ver dat spelers erin worden opgenomen, meegetrokken
of zelfs gevangen: deze dynamiek kan niet worden ontsprongen. Wel bestaan verschillende
handelingsmogelijkheden: een zekere ruimtelijkheid. Die ruimte creëert een relationeel aspect
dat spelen mogelijk maakt en ook betekenis geeft. Gadamer noemt dit de ‘speelruimte’ en
illustreert het met een wiel (Holst, 2017, p.3). Een wiel moet worden vastgedraaid aan een as;
niet te hard of te zacht, maar zo dat het wiel kan blijven draaien zonder spanning. Dit raakt
een essentieel aspect van spelen: een dynamiek tussen gebondenheid en ongebondenheid
(p.4), waardoor het spel zijn dynamiek lijkt te kunnen behouden.
Holst meent dat veel theoretici spelen zien als vrijheid en daardoor te weinig oog
hebben voor een wezenlijk aspect van weerstand. De essentiële balans tussen vrijheid en
weerstand zorgt voor een speelse dynamiek; spelen is alleen mogelijk binnen de
mogelijkheden in de beschikbare speelruimte, die zich steeds weer opnieuw lijkt aan te passen
aan nieuwe (on)mogelijkheden.
“Het voorbeeld van het wiel geeft aan dat om te kunnen spelen, een dynamisch
gebonden bewegingsbereik of mobiliteit moet worden geopend, vergezeld van een
bepaalde gehechtheid. […] Als het veld of de bewegingen extreem beperkt zijn of, aan
de andere kant, zonder enige beperking, breekt de balans die in het spel wordt
verondersteld af, evenals de basisdynamiek ervan” (Holst, 2017, p.4).

Als het wiel losschiet of vastloopt, ontstaat een nieuw speelveld. Een reparatie brengt het
dynamische spel weer in beweging. Zogezien is spelen nooit afgelopen, maar diepgeworteld
in onze levens. Het is een vermogen tot vitaliteit, expressie en experiment, waarin de speler
tegelijk speelt en wordt bespeeld. In zijn dissertatie over Nietzsche beschrijft Lawrence
Hinman dit als een ‘eeuwige herhaling’ in het spel van het kind: “Het voortdurend scheppen
van werelden, hun vernietiging, en vervolgens het opnieuw beginnen met de schepping van
een andere wereld” (1975, p.228). Dit wordt weerspiegeld in het aanpassingsvermogen van
kinderen in een veranderende wereld (zie Bijlage 1). “De speelse aard van zowel het kind als
het wiel is om door te gaan en opnieuw te beginnen zodra de beweging tot een einde lijkt te
komen, wat onmiddellijk wordt omgezet in een nieuw begin” (Holst, 2017, p.7).
Holst wijst erop dat sommige speltheoretici, waaronder Huizinga, stellen dat het
spelen de spelers uit andere gebieden van het dagelijkse leven sleurt (2017, p.8). Spelen zou
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volgens die opvattingen onafhankelijk van het “gewone” leven bestaan. Daardoor krijgt
spelen een (maatschappelijke) status die buiten zichzelf doelloos en betekenisloos is. Het
bestaat puur omwille van het spelen, tegenover zaken als (re)productie. Vanuit een strikt
wetenschappelijk en rationeel oogpunt lijkt spelen daarom irrationeel en zinloos. We vragen
ons daarom vaak af: “wat bezielt die spelende mens?” Daartegenover staat dat spelen inherent
lijkt te zijn aan het dagelijkse leven van mensen en dieren. Het is een fundamentele
omgangsvorm met je omgeving in verschillende contexten (Schwartzman, 1982; zie verder
Bijlage 1); het speels heen en weer bewegen in een wereld die zelf speels is.
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The Play of the World
In zijn boek The Play of the World (1981)
ontwikkelt Hans een onconventionele theorie over
spelen; hij werkt een fenomenologische reflectie uit
van spelen en de impact daarvan op de mens.
Onconventioneel, omdat hij niet ingaat op gangbare
theorieën over games/wedstrijden/regelspelen. Zijn
argument is dat “spelen verreweg het belangrijkere
concept is en dat, wanneer spelen eenmaal begrepen
wordt, de betekenis van games gemakkelijk
duidelijk wordt” (Hans, 1981, p.vi). Hans noemt spelen de meest zingevende menselijke
activiteit; absoluut geen zijlijnactiviteit (zoals in de notie van leisure-time). Spelen is een
activiteit die de leefwereld van de mens voortdurend voortbrengt. Hans verlangt met zijn
speltheorie naar een theorie van betekenis en waarde, die ingaat tegen het dominante
relativisme en niet ideologisch is.
Volgens Hans heeft spelen een allesverbindend karakter – hij ziet het als de
fundamentele activiteit van de mens in onze interactie met de wereld. Het is niet zomaar een
proces; het is een structurerende activiteit waaruit begrip voortkomt. Spel is de plaats waar we
onze begripsstructuren bevragen en tegelijkertijd ontwikkelen (1981, p.x). Spelen is geen
eenduidige activiteit en dus ook geen eenduidig begrip. Juist daarom wil Hans de relatie
tussen de (speel)activiteit en daaruit resulterende structuren onderzoeken.
Spelen veronderstelt dus een oneindige procesmatigheid. Kritisch kan worden
opgemerkt dat het daardoor betekenisloos wordt; een begrip dat een bepaalde oneindigheid of
ongrijpbaarheid veronderstelt, verliest zijn begrijpbaarheid omdat het alles (of niets) kan
omvatten (Rosenstein, 1982; Barell, 1983). Hans geeft dit toe, maar laat zich er niet door
hinderen (1981, p.13). Spelen lijkt namelijk het eigen begrip te boven te gaan: de activiteit
zelf bevraagt altijd de eigen structuren. Dit past bij de fenomenologische benadering die “haar
bestaansrecht en vitaliteit ontleent aan een houding van openheid en een afwijzing van
theoretische postulaten die het vreemde en nieuwe buitensluiten” (Aydin, 2007, p.12).
Fenomenologie is nooit klaar en veronderstelt altijd een verder. De openheid lijkt spelen te
distantiëren van het “normale leven”. Maar juist doordat spelen zo diep doorgedrongen is in
onze levens, lijkt het tastbaar: iedereen heeft een zeker besef van spelen.
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In de speelactiviteit vervullen “productie” en “verlangen” een essentiële rol. Hans
definieert productie als een proces dat een soort uitwisseling omvat, zoals geld, energie of
ideeën (1981, p.xi). De uitwisseling van arbeid en geld is maar een klein deel van het algehele
productieproces. Bij ‘verlangen’ denken we vaak snel aan zaken als seksueel verlangen. Hans
kiest daarom voor een bredere definitie, waarin verlangen betrekking heeft op onze redenen
om objecten en activiteiten te kiezen, maar ook een opzichzelfstaande activiteit blijft.
Spelen is altijd ‘betrokken bij’ en ‘onderdeel van’ productie en verlangen volgens
Hans. De relatie tussen deze drie termen en hun veranderlijkheid beïnvloeden hoe de mens
omgaat met de natuur; de drie termen definiëren de grenzen, maar tegelijkertijd ook de
veranderlijke dynamiek tussen cultuur en natuur. Kortom, ze definiëren de veranderlijke
relatie tussen mens en natuur. Hans stelt dat we allemaal deelnemen aan deze relatie, aan deze
speelactiviteit, en dat het ons daarom allemaal op een individueel niveau raakt.
Nog belangrijker zijn volgens Hans de natuurlijke en culturele niveaus; de
voortdurende veranderingen die spelen teweegbrengt, vereisen aandachtbesteding aan de
speelvelden waarbij we betrokken zijn. Het is namelijk cruciaal om kennis te nemen van de
veranderingen die de manier waarop we leven en spelen beïnvloeden: “Alleen wanneer we
beginnen te zien hoe spel ons leven op beide niveaus beïnvloedt, zullen we de plaats van onze
eigen activiteit en de functie ervan in de wereld begrijpen” (Hans, 1981, p.xi). Daarom
moeten we begrip krijgen van spelen, productie en verlangen en hun werking in ons leven.

Play
Voor Hans lijkt spelen de realiteit zelf: een realiteit die productief is en die zich steeds aanpast
en verandert. Spelen gaat in die zin niet (alleen) over een soort instinctieve en gedragsmatige
vorm van spelen (zie Bijlage 1). Spelen lijkt niet te vangen door een beschrijving van ons
biologisch gedrag (Hans, 1981; Holst, 2017). Het is een chaotische ordening die niet kan
worden ingesloten; een dynamiek die nooit stopt, en waarvan de grenzen veranderen. Omdat
spelen daardoor paradoxaal genoeg exemplarisch is voor het onvermogen de processen van de
realiteit te bevatten, wordt het volgens Hans vaak afgeschreven als iets dat búiten de realiteit
staat. Hans is daarom kritisch op Huizinga omdat die spelen verbindt met een tijdelijk en
illusionair gevoelde orde (zie Bijlage 2). Mede daardoor is volgens Hans een muur ontstaan
tussen spelen en wat ‘normaal’ is (1981, p.4), zoals de opvatting dat werken normaal is en
spelen slechts een vorm van escapisme. Hans wil die muur afbreken en laten zien hoe diep
spelen vervlochten is met ons realiteitsbesef.
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De paradox is dat spelen een omgang is met de veranderlijke realiteit en tegelijkertijd
die realiteit verandert. De rol van spel is niet om binnen de eigen structuren te werken, zoals
bij een regelspel: het is een voortdurend uitdagen, onderzoeken en veranderen van de regels,
betekenissen en structuren waarbinnen zij leeft (Hans, 1981, p.5). Spelen lijkt kortom een
experimentele en verbeeldingsvolle zoektocht naar het mogelijke en onmogelijke.
De zoektocht naar een beschrijving van de speelactiviteit is ook een zoektocht naar
betekenis en begrip; door deze activiteit te onderzoeken lijkt er onophoudelijk een beroep te
worden gedaan op een herinterpretatie. Hans verbindt spelen daarom met de hermeneutische
cirkel van Gadamer, waarin voorkennis van het interpretandum nodig is (1981, pp.5-6). Dat is
een proces van interpretatie waarin zowel de onderdelen als het geheel niet uit het zicht
verloren mogen worden. Daardoor ontstaat een paradox: om het geheel te begrijpen moeten
de onderdelen worden begrepen, maar om de onderdelen te begrijpen moet ook het geheel
(grotendeels) worden begrepen. Het circulaire proces veronderstelt dat de zoektocht nooit
afgesloten kan worden; het begint telkens opnieuw (als een belangrijk aspect van spelen).
Hans stelt dat alle betekenisvolle activiteiten beginnen met de speelactiviteit (1981,
p.7); omdat spelen ook steeds opnieuw begint, is elke activiteit daarom een nieuw begin. Hij
stelt daarom, in navolging van Gadamer, dat de speler zichzelf in de speelactiviteit verliest, én
erin wordt opgenomen. Het gaat daarin niet om een gescheiden relatie; al spelende staat de
speler in directe verbinding met de wereld. In die verbinding vormt zich een richting, waaraan
losjes wordt vastgehouden. Op die manier blijft heroriëntatie, een nieuw begin, als het
fundament van spelen, altijd mogelijk. Spelen begint bij het in twijfel trekken van het eigen
perspectief, totdat er nieuw begrip over het betwijfelde wordt bereikt (1981, p.8). Concreet
betekent dat het telkens opnieuw kunnen openbreken en loslaten van (definitieve) kennis en
oordelen.
Opvallend is dat het door Hans gegeven fundament van spelen het eigen fundament
meteen in twijfel trekt. De opvattingen van Jacques Derrida over vrijspelen en deconstructie,
inspireerden Hans daarin. In een notendop gaat deconstructie over het telkens in twijfel
trekken van onze kennis; kennis is altijd tijdelijk. In Derrida’s visie is spelen nooit gebonden
aan een essentie. Hans plaatst hierbij wel de kanttekening dat spelen niet zo vrij is als Derrida
zich dit voorstelt; het is namelijk altijd verbonden met het voorafgaande en gericht op een
structuur (1981, p.10-11). De essentie is het spelen zelf; spelen is gebonden door structuren,
totdat die in twijfel worden getrokken. Spelen is daarom volgens Hans verbonden met een
experimentatiedrang en een bepaald soort openheid (p.12), zoals de openheid tot
experimenteren met de eigen overtuigingen in een (speels) gesprek, waarbij het noodzakelijk
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is om open te staan voor onverwachte wendingen die de eigen oriëntatie doen betwijfelen.
Daarmee zet je je eigen fundament op het spel. Precies daarin zit het fundamentele kenmerk
van spelen: de bereidheid om verder te gaan dan dat waarvan je weet dat je ertoe in staat bent
(p.13). Ik kom hierop terug in mijn hoofdstuk over de prestatiemaatschappij omdat dit ‘verder
komen’ de link maakt tussen spelen en presteren.
Spelen is volgens Hans zo fundamenteel, dat een wereld zonder spelen het einde van
de wereld zou zijn (1981, p.16). Daarin heeft de mens geen fundamentele rol: de wereld speelt
(c.q. draait door), ook zonder mensen. Hans bekritiseert hier Derrida, die het speelproces zou
deconstrueren tot iets dat altijd kan worden beschreven als taal. Voor mensen is taal een
essentieel aspect van spel; spelen behoort tot de natuurlijke wereld en tot de wereld van de
(menselijke) taal. Maar het is volgens Hans ontegenzeggelijk dat het natuurlijke aan de taal
voorafgaat. Het menselijke spel is dus méér dan een taalspel (p.16). De mens is namelijk
betrokken op de wereld en neemt deel aan haar processen. Tegelijkertijd heeft de wereld een
sterke invloed op de speelprocessen van de mens. Hans geeft als voorbeeld dat de inventiviteit
van de mens leidt tot zaken die niet eerder in de natuur voorkwamen, zoals computers.
Hoewel die producties onnatuurlijk lijken, zijn ze toch gesitueerd in de natuur. Dit kan leiden
tot een antropocentrisch beeld van de spelende mens, maar dat zou volgens Hans kortzichtig
zijn: het spel van de natuur is niet te evenaren en gaat iedere rangschikking uit de weg;
mensen zijn slechts een klein onderdeel van het spel van de natuur (p.17). Daarmee
distantieert Hans zich van een dominant antropocentrisch wereldbeeld. Hij poogt zo de strikte
deling tussen cultuur en natuur op te heffen.
Hans wijst erop dat de mens altijd al natuurlijke processen heeft willen begrijpen
(1981, p.19). Daarnaast is natuur altijd het vertrekpunt geweest van kennis. In die zin is
cultuur altijd ingebed in de natuur. Zelfs het woord “natuur” is een menselijk woord, bedoeld
om de wereld beter te begrijpen. Taal is daartoe een krachtig instrument. Alle kennis vormt
automatisch een fundament voor nieuwe kennis: er is
altijd een oriëntatiepunt dat een nieuw begin
veronderstelt. Het Engelse woord understanding
illustreert dat op een passende wijze; under-standing,
onder staande, een fundament waarop gebouwd kan
worden. Hans vindt dát fundament in de speelse
dynamiek waarop onze kennis en onze structuren
zijn gebaseerd (pp.19-20). Kortom, er is altijd meer
kennis om te vergaren, en waar kennis (en be-grip)
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ontbreekt, is het spelen van de natuur en de wereld altijd een fundament waarop we kunnen
terugvallen.
Samengevat kunnen we zeggen dat spelen de ongrijpbaarheid van de wereld
veronderstelt, maar dat een begrip van de wereld door het spelen mogelijk wordt. Spelen is
dus volgens Hans dialectisch, maar ook zeer traag, complex en gelimiteerd: de verschuivingen
die de mens (mee)maakt, zijn klein vergeleken met het algehele kader (1981, p.22). De mens
is gesitueerd in een speelveld zonder duidelijk aanwijsbaar fundament, juist omdat de
verandering zelf het fundament vormt. Tegelijkertijd heeft de spelende mens een interessante
en belangrijke rol in het grotere speelveld omdat spelen de wereld steeds opnieuw produceert.

Production
In de inleiding van dit onderzoek werd kort ingegaan op Hans’ visie op werk en de essentiële
relatie daarvan tot spelen. Die essentiële relatie zit in het gegeven dat spelen
alomtegenwoordig is, en dat werk een speels fundament heeft. Werken is spelen met een doel
dat ervoor zorgt dat andere soorten spel mogelijk worden. Als spelen de activiteit is, is
productie het resultaat van die activiteit, die nieuwe activiteiten mogelijk maakt. Maar niet
alle productie is, zoals in het hoofdstuk over de prestatiemaatschappij duidelijk zal worden,
resultaat van het spelen.
Hans stelt dat het lastig is om uit te leggen waarom onze maatschappij spelen scheidt
van werk (1981, p.25). Simpel gesteld bekritiseert Hans het kapitalisme, dat er volgens hem
voor zorgt dat werk eenzijdig wordt; het zorgt voor productie omwille van de productie. Er
ontstaat een “meer van hetzelfde is beter”-tendens, in plaats van de “verandering is normaal”tendens die bij spelen past. Uiteindelijk gaat spelen om werken met een aanwezige structuur,
om uiteindelijk die structuur af te breken en – bewust of onbewust – te spelen met een nieuwe
onbekende structuur. Het is de mogelijkheid tot spelen (en autonomie) die een baan
interessant maakt. Want, zo stelt Hans: “Al het spelen heeft één ding gemeen met games: een
vertrouwde structuur die spelen met het onbekende mogelijk maakt” (p.28). Dat onbekende
draagt een volgens Hans essentieel risico met zich mee: jezelf op het spel zetten, houdt het
spel gaande. Dat maakt spelen een veranderlijk proces; er zijn altijd nieuwe uitkomsten. Hans
concludeert dat “de mens niet alleen produceert in en met de natuur, maar de natuur
transformeert door de processen van zijn productie” (1981, p.29). Oftewel, menselijke
productie beïnvloedt de productie van de natuur, die vervolgens weer de productie van de
mens beïnvloedt. In dit spel wordt ervoor gezorgd dat de productie de natuur niet vernietigt,
wat het spelen zou beëindigen. In het spelen produceert men niet alleen ‘iets’ maar de
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productie vindt in en omwille van de resonantie plaats, waardoor het spelen zich reactiveert.
Verschillende productieprocessen lopen door elkaar heen en dagen elkaars structuren,
betekenis en bestaan uit. Productie is hier de speelse dynamiek tussen verschillende
structuren. Het zijn de verschillende speelvelden die samenkomen en hun productievermogen
uitwisselen. Hans bekritiseert impliciet de utilitaristische visie op spelen: spelen heeft geen
einddoel, het gaat niet om het product maar om het spelen (p.32).
Mensen kunnen het spel van natuurlijke fenomenen gebruiken voor hun eigen spel.
Stenen kunnen worden gebruikt om een put te bouwen om regen op te vangen. Het daardoor
opgeslagen water kan worden gebruikt voor landbouw. Rondom het waterreservoir kunnen
gemakkelijker “wilde” planten groeien omdat er meer vocht in de buurt is. Ook zal het water
andere dieren aantrekken. Het niet-organische (steen), het organische (planten), dier en de
mens komen hier samen in een speels proces. Allemaal hebben ze een eigen ervaring en
speelruimte. Hans benadrukt wel dat de beweging van het spel van het niet-organisch naar
organisch naar menselijk een toename in vrijheid en risico meebrengt (1981, pp.33-35).
Doordat de mens natuurlijke instrumenten kan gebruiken voor productieve doeleinden, neemt
hij kennis van hoe dat productieve proces werkt. Daardoor kan de mens productieve
processen beïnvloeden; het is een soort intersectie van spelen of speelvelden. Hans noemt dit
“grafting”, dat ik hier vrij vertaal met ‘verschuiving’. De verschuivingsmogelijkheden
betekenen niet dat de mens een superieure positie heeft; ze beschrijven enkel waar de mens
goed in is, namelijk, speelprocessen mixen. Maar de mens kan nooit alle consequenties
overzien van zijn handelen en de daarmee verbonden risico’s. Er zijn eindeloze voorbeelden
die illustreren dat de mens de natuur niet kan domineren en doorgronden (denk bijvoorbeeld
aan het coronavirus). Hoewel er een groeiend bewustzijn is van dit netwerk, uiteindelijk
bevindt de nietige mens zich midden in een netwerk van verschuivingen en mogelijkheden:
“Even at this very basic level it would be impossible to describe adequately the various fields
and graftings that the body continually participates in at the molecular, organic, and
macrocosmic levels” (Hans, 1981, p.37).
De complexiteit van de productie wordt nog groter in de beschouwing van innerlijke
en tussenmenselijke speelprocessen. Hans doelt hier op de impact die gevoelens van plezier
en extase hebben op de menselijke speelactiviteit (1981, p.39). Het gaat hem daarin om een
excessieve focus op de intensiteit en hoedanigheid van de speelervaring, en de invloed
daarvan op de speelactiviteit en productieprocessen. Ook zonder intensiteit en kwaliteit kan
een proces speelvol zijn; spelen zit ook in het dagelijkse en in het gewone. Als spelen altijd
extatisch, groots en intens moet zijn, excluderen we iets gewoons van de speelervaring. Hierin
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weerklinkt een kritiek op de kapitalistische geest. Die domineert namelijk in hoe
tegenwoordig in de maatschappij wordt nagedacht over speelprocessen en productie.
Kapitalisme gaat over een intens en voorspelbaar productieproces: meer is beter. Dit gaat in
tegen de essentie van het spelen zelf, omdat spelen onvoorspelbaar is en een doel op zichzelf
is. Volgens Hans gaat kapitalisme daarom in tegen onze speelnatuur; wanneer zoiets dagelijks
als werk niet speelvol kan zijn, wordt spelen alleen toegeschreven aan zaken die bijzonder,
intens en plezierig zijn. Volgens Hans werkt dit bijvoorbeeld door in kunst en esthetiek. De
kapitalistische benadering heeft er namelijk voor gezorgd dat kunst uitsluitend wordt
gewaardeerd op basis van esthetische intensiteit (1981, p.40), terwijl esthetiek ook kan zitten
in onze dagelijkse ervaring met de wereld. Kortom, Hans impliceert dat de kapitalistische
intensiteitsfixatie een beslag heeft gelegd op hoe wij spel ervaren of niet ervaren.
Samenvattend lijkt productie een natuurlijk speelproces waarin verschillende
speelvelden samenkomen, verschuiven en veranderen, wat ‘productie’ een bijna net zo
omvattend woord als ‘spelen’ maakt. Tegelijk ontstaat de vraag waarom Hans zijn boek niet
The Production of the World heeft genoemd. Het antwoord zou kunnen zijn dat spelen,
volgens Hans, nog beter de veranderlijkheid en onzekerheid van de wereld doorgrondt. De
uitkomsten van spelen zijn nieuwe speelvelden, producties, die moeilijk kunnen worden
overzien. Vooral voor de mens, die veel verschuivingsmogelijkheden kent, is productie
daarom risicovol. Het creatieve en chaotische karakter van productie zorgt voor een tijdelijke
orde die niet kan worden ingesloten. Paradoxaal genoeg is spelen daarom een aanduiding van
het onvermogen de processen van de realiteit te reguleren/controleren. Aan spelen is een
fundamentele twijfel verbonden, maar tegelijk ook een groeiend bewustzijn en
handelingsmogelijkheden.

Desire
De beschrijvingen van play en production tonen de wereldse complexiteit waarin de mens is
verwikkeld. Hans waarschuwt echter dat we moeten waken voor het idee dat spelen zorgt
voor een simpliciteit die de complexiteit van het leven opvult (1981, p.51). Daardoor ontstaat
namelijk een perspectief op spelen als een verlangen naar simpliciteit. Verlangen richt zich in
dat perspectief op voorspelbaarheid, controle en tevredenheid en het opvullen van tekorten in
een existentiële leegte. Eerder werd het leven juist beschreven als een onvoorspelbaar proces.
Wanneer verlangen zou functioneren als een opvulling van een leegte, zou het kunnen zorgen
voor een existentiële crisis, omdat de leegte door veranderende structuren nooit wordt
opgevuld. Hans benadrukt daarom dat verlangen een belangrijk aspect is van spelen: als
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spelen de fundamentele activiteit is en productie het resultaat van die activiteit, dan zorgt
verlangen voor oriëntatie en motivatie om te spelen.
Hans kiest dus voor een visie op verlangen, die in lijn met die van Gilles Deleuze &
Felix Guatarri. Deze richt zich op een positief producerend vermogen (1981, p.53), waardoor
we als mens ‘onze realiteit’ gaan produceren. Verlangen faciliteert continuïteit in de stroom
van het leven waardoor we onze leefwereld blijvend veranderen. Verlangen is datgene wat
ons dus gaande houdt (Hans, 1981; Alma, 2020). Het lijkt een stuwende kracht: verlangen
biedt een oriëntatie die mogelijkheden genereert om dit verlangen te vervullen. Het probleem
bij deze opvatting van verlangen is echter dat moeilijk kan worden bepaald wanneer er sprake
is van de juiste verlangens (die de wereld mogelijk verbeteren). We lijken als mens te
verlangen door te spelen, maar we weten op voorhand misschien niet waar dit ons zal leiden.
Door te verlangen ontstaat wellicht een (tijdelijke) doelmatigheid, maar de doelmatigheid van
spelen lijkt juist het spelen zelf te zijn.
Bewuste en onbewuste verlangens sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan.
Door interactie met de wereld worden onbewuste verlangens bewust: onze verlangens krijgen
een naam. Maar bij het manifesteren van verlangens, komen we weer nieuwe dingen tegen die
ons verlangen doen veranderen. Verlangens zijn een proces; de producties van onze geest die
continu veranderen door interactie met de wereld. Zo komt Hans tot de stelling dat onze
verlangens ervoor zorgen dat we bespeeld worden: “play plays the player and not the other
way around” (1981, p.55). Het spelen zit zogezegd in ons, het zet ons in beweging en brengt
dingen in ons bewustzijn. We gaan op in het spel; het spel is een staat van zijn; het spel werkt
via ons als een soort stuwende en creatieve kracht van onze realiteit, geworteld in het
verlangen dat we creëren door te zijn in de wereld. Dit sluit aan bij wat Hans Alma (2020) de
kern van zinervaring noemt: “Het is een verlangen naar verbondenheid en participatie in een
groter geheel. Het staat voor een geslaagde organisatie van mijn voelen, denken en handelen,
voor een vinden van mezelf dat ook een zelfverlies is, omdat ik lijkt samen te vallen met
datgene waar ik in mijn leven op gericht ben” (p.32-33). Alma spreekt van een creatieve
kracht die zorgt voor vernieuwing in het proces. Het is een zoeken naar de eigen
mogelijkheden en de mogelijkheden van de wereld. Onze verbeeldingskracht zet dingen in
beweging: door ons voor te stellen dat het leven anders zou kunnen zijn, gaan we handelen
naar de mogelijkheden die we creëren. Hierdoor ontstaat een creatieve cyclus (Bijlage 1).
In de creativiteit die het spelen genereert lopen we als vanzelf aan tegen
onmogelijkheden. Hans noemt dit het spelen met toleranties en grenzen (1981, p.58). Elke
handeling en gedachte heeft volgens Hans consequenties die we niet kunnen overzien. Spelen
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is daardoor een soort test van de werkelijkheid: door te spelen bevragen we onze
(kennis)structuren en zoeken we altijd naar het mogelijke. Doordat elk spel door voorgaand
spel wordt gevormd, worden veel mogelijkheden ook (tijdelijk) afgeschreven omdat ze
onmogelijk zouden zijn. Menselijke gevoelens worden bijvoorbeeld vaak beschouwd als
irrationeel en niet op waarheid berustend. Maar, zo argumenteert Hans, gevoelens zijn tegelijk
zeer belangrijk in onze interactie met de wereld (p.60). Gevoelens zetten iets in beweging:
Hans noemt dit de interactie van het bewuste met het onbewuste. Dingen die niet 100% in ons
bewustzijn of belang liggen, kunnen ons toch in beweging zetten. Zo zijn gevoelens de motor
voor ons voorstellingsvermogen.
Door het voorstellingsvermogen kan de mens doen alsof iets waar is en daarnaar
handelen (fantasie/make-believe/verbeelding; zie Bijlage 1). Vaak is dat “geloven in”. Onze
verbeeldingskracht krijgt daardoor een productief vermogen. Het zet dingen in beweging die
zouden stagneren wanneer we er ons 100% van bewust zouden zijn (wanneer we zouden
stoppen met geloven). Spelen met een idee zorgt bijvoorbeeld voor een spel met het
mogelijke, waardoor nieuwe structuren worden gezocht. Dat is risicovol: het geloof, de
bekende structuur, staat op het spel. Tegelijk is deze tendens dus ontzettend productief. Het
zorgt voor verandering en vooruitgang. Niet zonder geweld, volgens Hans: de verandering
komt voort uit een verschuiving, waardoor iets van het oude wordt afgescheurd voor het
nieuwe (1981, p.83). Dat is de destructieve en gewelddadige tendens van onze verlangens.
Wanneer we elk verlangen volgen, kan dat destructieve productieprocessen, en het uitbannen
van andere productieprocessen, als gevolg hebben.
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En nu?
In dit hoofdstuk stond wat spelen is volgens de theorie van Hans centraal. Concluderend kan
worden gesteld dat spelen, fenomenologisch gezien, een diepgewortelde dynamische activiteit
is die een herhaaldelijke interactie met de wereld mogelijk maakt. Dat kan voor de mens een
lichamelijke of psychologische interactie zijn die iets in gang zet en waardoor de mens de
wereld ervaart. De speelactiviteit resulteert in producties die op hun beurt een nieuwe
dynamiek generen: al spelende zijn de wereld en de mens in een continu veranderende
beweging verwikkeld. Tegelijk verandert de speelactiviteit zelf omdat de veranderde wereld
onze oriëntatie en motivatie verandert; onze verlangens veranderen in een veranderende
wereld, waardoor de verlangens steeds een andere richting op stuwen. Spelen veronderstelt zo
een soort fundamenteel dynamische en veranderlijke omgangsvorm met onze omgeving die
los staat van vastgestelde doelmatigheden. Gesteld kan worden dat hier het enige doel is om
de speelse interactie zelf gaande te houden. Waar de wereld structuurloos aan de mens
verschijnt, lijkt het spelen zelf de enige zekerheid te bieden waarop we kunnen teruggevallen;
fundamenteel gezien, lijken we als het ware gevangen in een oneindige herstructurering van
het spelen.
Waar mens en natuur samenleven, is de structuurloosheid niet noodzakelijkerwijs
prettig. Wanneer mogelijkheden eindeloos zijn, is de enige structuur de afwezigheid van
structuur. In een wereld waar mensen samenleven met elkaar en met de natuur, is er echter
sturing nodig; anders zou zoiets als het recht van de sterkste de enige universele regel zijn.
Dat zou voorbijgaan aan de verbondenheid die noodzakelijk is om te kunnen spelen en te
produceren. Dit slaat een brug naar games, want games hebben namelijk een structuur: de
spelregels (Hans, 1981; Carse, 1986; Alma, 2020). Alma spreekt over “spelregels” die zorgen
voor veiligheid en duidelijkheid in de omgang met anderen: “de spelregels maken het
mogelijk om beter te kunnen voorspellen wat een ander zal gaan doen” (2020, p.23). Op die
manier vormen “de spelregels een gezamenlijk referentiepunt voor alle spelers, een gedeeld
perspectief waarin zij zich kunnen verplaatsen” (p.24). Dat staat tegenover Hans’
onvoorspelbaarheidsprincipe; spelregels zullen het leven niet opeens voorspelbaar en
eenvoudig maken. Maar paradoxaal genoeg is onvoorspelbaarheid misschien wel de meest
fundamentele “spelregel” van games. Deze paradox heeft een centrale plek in het volgende
hoofdstuk.
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Hoofdstuk 2. Wanneer spelen overgaat in spellen en spelletjes gespeeld worden

Uitsnede van illustratie “ fun times ” van Jur Costanza.
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Inleiding
Spelletjes. Bijna iedereen speelt ze. Bal-, bord-, denk-, kaart-, gezelschaps-, kans-, computeren machtsspellen. Allemaal spellen (games) die worden gespeeld (play). Het voorbeeld van de
bal illustreert dat: de dynamiek van het spelen, de heen-en-weerbeweging, is inherent in het
balspel. Spelen definieert daarnaast de meeste verder ontwikkelde spelletjes (c.q. games en
contests) (Holst, 2017). In hoofdstuk één stelde Hans (1981) dat play fundamenteler is dan
games. De uitleg van ‘play’ heeft ‘games’ evidenter gemaakt. In games is er, net als bij play,
sprake van een onvoorspelbaarheid, een dynamiek, een nieuw begin.3
Wie die onvoorspelbare dynamiek het best aankan, wint het spel. Met alsmaar
hetzelfde doen, win je geen wedstrijden. Dan word je te voorspelbaar. Je wint door je spel te
veranderen: je speelt met de (on)mogelijkheden van je lichaam en geest en die van je
tegenstander. Bij tennis wint de speler die de bal het langst in het spel weet te houden (Holst,
2017), om daarna te beginnen aan het volgende punt, totdat de game is toegeëigend. En wie
een reeks games wint, wint de wedstrijd. Game, set, match, totdat de volgende wedstrijd
begint.
Een tennisser speelt nooit twee keer exact hetzelfde potje. Toch is zijn spel onderhevig
aan herhalingen en stijl. Er zit daardoor vertrouwdheid in zijn kunnen: hij kan goed spelen.
Zijn spel, en het tennisspel an sich, vormen een zekere vertrouwde structuur waardoor met het
onbekende gespeeld kan worden (Hans, 1981). Dat draagt een risico met zich mee dat
essentieel is bij spelen: de tennisser zet zichzelf, en zijn spel, op het spel. Rennend, springend,
draaiend beweegt hij heen en weer, mee met de dynamiek van het spel (c.q. van de bal en de
tegenstander). De tennisser/speler wordt meegetrokken in de speeldynamiek zonder volledige
controle te hebben over bewegingen waarin hij participeert. Om te winnen, riskeert de speler
een nederlaag. Alleen door het spel te spelen, weet hij of hij wint (Holst, 2017, p.5).
Uiteindelijk stelt het spelen iets bloot aan alle spelers en toeschouwers: er worden
winnaars en verliezers zichtbaar. De spelers worden blootgesteld doordat ze deelnemen aan
de onzekere uitkomst van het spel. Daaraan gaat een afweging vooraf: welke kans is er om te
winnen en welk risico om te verliezen? Spelen wordt zo een experiment; het onduidelijke
wordt spelenderwijs vastgesteld (Holst, 2017).

3

Omwille van het taalspel is voor deze inleiding bewust gekozen om de Nederlandse vertaling van play en
games te hanteren. Hier en daar zal ter verheldering tussen haakjes worden vermeld of het om play of games
gaat.
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In hoofdstuk één stond de fenomenologie van play en de oerdynamiek van spelen centraal. In
dit hoofdstuk wordt die dynamiek geplaatst in de context van games. Hoe de onzekere
speelstructuur zich in games manifesteert, werd hierboven geïllustreerd. Gebonden aan
spelregels, streven games echter ook zekerheid na. Binnen die regels vindt de veranderlijke
spelstructuur plaats, en wordt het essentiële speelelement (play) zichtbaar. Structuur wordt zo
afgewisseld met structuurloosheid. De spelers van games hebben het doel om te winnen; een
tegenstander te overtreffen. Deze doelgerichtheid onderscheidt games van play.
Dit hoofdstuk behandelt in hoofdlijnen het boek Finite and Infinite Games van James
Carse (1986). Carse biedt een eigenzinnige visie op het fenomeen games binnen verschillende
contexten. Daarvoor maakt hij een tweedeling tussen eindige en oneindige games, die zal
worden uiteengezet in dit hoofdstuk. Het hoofdstuk besluit met een reflectie op de
samenkomst van spellen en spelen.
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Eindige en oneindige spellen
James Carse, hoogleraar geschiedenis en religiewetenschappen, schreef in 1986 het boek
Finite and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility. Hierin beargumenteert hij
dat onze levens doordrongen zijn van de karakteristieken van games. Door de analyse van de
spelachtige aspecten van het leven wil Carse nieuwe manieren blootleggen voor een
alomvattend begrip van de wereld.
Zoals gezegd, beschrijft Carse een tweedeling tussen twee soorten games: eindig en
oneindig. “Een eindig spel wordt gespeeld om te winnen, een oneindig spel om het spelen
voort te zetten” (Carse, 1986, p.3). Om dieper inzicht te krijgen in wat games zijn bespreekt
dit hoofdstuk ze eerst apart en vervolgens samen, om op die manier de paradoxale aspecten te
illustreren.

Regelspelen tot in de eindigheid
Deelnemers aan eindige spellen gehoorzamen en erkennen regels. Ze kunnen niet geforceerd
worden om te spelen; deelnemen is altijd vrijwillig (Carse, 1986, p.4). Het eindige spel heeft
naast een definitief einde ook een precies beginpunt; het heeft tijdelijke en ruimtelijke
grenzen waarover de spelers het eens zijn. Tijd, plaats en ruimte worden gezamenlijk
overeengekomen. Er zijn ook numerieke grenzen. Alleen spelen kan bijvoorbeeld niet; er is
altijd een tegenstander en vaak zijn er teamspelers, elk met een erkende positie (p.5). Door die
numerieke grenzen kan uiteindelijk een winnaar worden vastgesteld. Maar één persoon of
team kan het eindige spel winnen. Andere deelnemers kunnen mogelijk worden gerangschikt
aan het einde: “Niet iedereen kan CEO zijn, maar er zijn andere posities. Er zijn veel games
die we niet verwachten te winnen, maar waarin we toch strijden om de hoogst mogelijke
ranking” (p.6).
Naast al die grenzen, zijn er ook interne beperkingen betreffende wat spelers tegen en
met elkaar kunnen doen: spelregels. De regels van een eindig spel zijn de contractuele
voorwaarden waarbinnen de spelers spelen (zie Bijlage 2). De spelregels zijn verschillend per
spel en definiëren om welk spel het gaat (1986, p.8). Ze limiteren en dicteren wat spelers
kunnen doen: “elke speler moet bijvoorbeeld achter de witte lijn beginnen, alle schulden voor
het einde van de maand afbetalen, of in de rechterrijstrook rijden” (p.8). Carse benadrukt dat
de regels geen wetten zijn. Ze verplichten namelijk geen specifiek gedrag, maar beperken de
vrijheid van de spelers, hoewel er binnen die beperkingen veel keuzevrijheid is. Zonder
gehoorzaamheid aan de beperkingen, wordt de uitkomst van het spel bedreigd. Daarom
moeten de spelers vooraf overeenstemmen omtrent de regels. “De instemming van de spelers
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[…] vormt de uiteindelijke bekrachtiging van [de] regels” (p.8). De regels kunnen niet
veranderen tijdens het spelen; de regels staan vast totdat er een winnaar bekend is. Een eindig
spel wordt altijd binnen de afgesproken grenzen gespeeld (p.10).
Carse stelt dat, hoewel het in theorie duidelijk genoeg mag zijn dat eindige spellen in
vrijheid gespeeld worden, eindige spelers zich vaak niet bewust zijn van deze absolute
vrijheid (1986, p.10-11). Carse geeft hiervoor verschillende voorbeelden/redenen:

-

Niemand wordt gedwongen advocaat te worden, maar als je eenmaal besluit advocaat te
worden, zijn er regels en verwachtingen die je moet volgen om advocaat te blijven.

-

Aangezien je een eindig spel speelt om te winnen, moet elke zet daarop gericht zijn. Spelers
zijn in de ban van het geloof dat alle bewegingen gemaakt moeten worden die nodig zijn om
te winnen.

-

Zonder de te winnen prijzen, kan het leven zinloos aanvoelen. Maar, zo stelt Carse, er zijn
maar weinig spellen die echt om leven of dood gaan (denk aan de Gladiatoren of
Stierenvechten).

Spelregels worden door de spelers van eindige spellen gekozen; “speelvelden dringen zich
simpelweg niet aan ons op. Daarom zijn alle beperkingen van eindig spel zelfbeperkingen”
(p.12). Carse stelt dat hierin een bepaalde mate van zelfdeceptie zit. Spelers “moeten
opzettelijk het inherent vrijwillige karakter van spel vergeten, anders laten alle competitieve
inspanningen hen in de steek” (p.12). Spelers moeten dus (tijdelijk) vergeten dat het spelen
van een eindig spel optioneel is, anders verbreken ze het spel en de daarin toegewezen rollen.
Dat vergt volgens Carse een bepaalde serieusheid. Spelers moeten zichzelf zien binnen een
bepaalde rol (docent, bokser, moeder, etc.) om deze op de juiste manier uit te voeren; de rol
vraagt aandacht om hem ook naar anderen als geloofwaardig te doen overkomen. Dit doet
denken aan de tovercirkel van Huizinga (1938; zie Bijlage 2). De tovercirkel zorgt ervoor dat
spelers worden betoverd: ze raken in de ban van het spel (1938, p.16). De spelers worden
verbonden aan het spel en dienen het spel, en de regels, voort te zetten. Degene die de
betovering probeert op te heffen is een spelbreker. Diegene breekt letterlijk de spelwereld af:
“Door zich aan het spel te onttrekken, onthult hij de betrekkelijkheid en de broosheid van die
spelwereld, waarin hij zich tijdelijk met de anderen had opgesloten” (1938, p.16). Het breken
van het spel is de grootste zonde die kan worden begaan, daarom wordt de spelbreker gezien
als “laf en wordt deze persoon uitgestoten” (p.18).
Die serieuze houding vereist dat de vrijheid in het spel met gepaste ernst wordt
opgegeven, om de rol zo goed mogelijk vorm te geven (Carse, 1986, p.13). Soms wordt die
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rol met zo veel overtuiging gespeeld dat de speler zichzelf overtuigt van zijn eigen opvoering.
De speelse mindset wordt overgenomen door een serieuze. Volgens Carse
“Is de kwestie hier niet of zelfdeceptie moet of kan worden vermeden. Er is inderdaad
geen eindig spel mogelijk zonder deze deceptie. De vraag is of we ooit bereid zijn de
sluier te laten vallen en openlijk te erkennen […] dat we er vrijelijk voor hebben
gekozen om de wereld door een masker heen te bekijken” (1986, p.13).

De paradox van zelfdeceptie is dat we vrijwillig kiezen onze vrijheid op te geven. De vraag is
dan hoe ver we ons zullen (en kunnen) laten versluieren door die serieusheid? Dat wordt een
morele vraag wanneer we ons afvragen hoe ver we zullen gaan om anderen als
medeplichtigen van ons handelen/spel te laten optreden. Maar wanneer we zo opgaan in het
spel, dat we onszelf overtuigen van de waarde daarvan, laat de sluier zich niet gemakkelijk
opheffen. Want wanneer waarde wordt afgeleid aan het spel, is hoogstwaarschijnlijk niet
wenselijk om het spel volledig op te heffen; “De spelgemeenschap heeft een algemene
neiging, blijvend te worden, ook als het spel is afgelopen” (Huizinga, 1938, p.18). De sociale
onderhandelingen en gedeelde structureringen (c.q. de betovering) leiden op die manier tot
een serieuze mindset, die zich ook buiten het spel kan uiten (Huizinga, 1938; Stenros, 2015;
zie Bijlage 2).
Eindige spelers fixeren zich op winnen en willen niets aan het toeval overlaten: ze
werken toe naar een conclusie. Hierin zit een contradictie: winnaars zijn namelijk vaak
diegenen die het best met toevalligheden kunnen omspringen. Maar terugkijkend op de
overwinning vormt zich een duidelijk afgebakend spel met vooringenomen rollen. Carse duidt
het eindige spel daarom als theatraal:
“De rollen ervan zijn voor een publiek uitgedacht
en uitgevoerd. Hoewel script en plot niet van
tevoren lijken te zijn geschreven, kunnen we altijd
terugkijken op het door de winnaars gevolgde pad
en zeggen dat ze zeker wisten hoe ze moesten
handelen” (1986, p.16).

Het script van het spel ontstaat tijdens het spelen. Er is dan sprake van dramatiek: het spel is
onvoorspelbaar. Dat de uitkomst vooraf niet vaststaat, is wat het volgens Carse een echt spel
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maakt (p.17). Het theatrale zit hem in het gegeven dat er uiteindelijk wel een uitkomst is en de
rollen vaststaan.
Het doel van de eindige speler is om het spel te ontdoen van zijn drama en
onvoorspelbaarheid. Het is “de wens van alle eindige spelers om Meesterspeler te zijn, om zo
perfect bedreven te zijn in hun spel dat niets hen kan verrassen” (Carse, 1986, p.17).
Speltheoreticus Roger Caillois zou die houding bekritiseren (ter verdieping, zie Bijlage 2).
Volgens Caillois is het spel niet meer plezierig voor spelers die te eenvoudig kunnen winnen
(2001, p.7). Hij benadrukt de noodzaak van onvoorspelbaarheid; het risico dat de verkeerde
zet/beweging wordt gemaakt en het spel mogelijk wordt verloren, maakt het spel plezierig.
Dit definieert volgens Caillois het ware spel (game) met zijn “nature of play” (ibid.). Carse
stelt echter dat een “echte Meesterspeler speelt alsof het spel al voorbij is, volgens een script
waarvan elk detail vooraf al bekend is” (1986, p.17). Toch noemt ook Carse het
verrassingselement cruciaal in een eindig spel. Het binnen de regels verrassen van de
tegenstander, kan de winst opleveren. Tegelijkertijd kunnen de beste spelers anticiperen op
elke mogelijkheid; de Meesterspeler beheerst de toekomst (p.18). Hij verhult zichzelf; “alle
zetten van een eindige speler moeten bedrieglijk zijn: schijnbewegingen, afleidingen,
vervalsingen, verkeerde aanwijzingen, mystificaties” (p.18). Een goed getrainde speler is dus
voorbereid op verassingen. Training is de definitieve vaststelling van het zelf, het verleden en
uiteindelijk ook de toekomst (p.18).
De winnaar van een eindig spel, krijgt een titel. “Een titel is de openbare en tijdloze
erkenning van anderen dat iemand de winnaar is van een bepaald spel. De effectiviteit van een
titel hangt af van zijn zichtbaarheid, zijn merkbaarheid voor anderen” (Carse, 1986, p.19).
Volgens Carse is het valideren van titels, en het verzekeren van hun eeuwige erkenning, een
hoofdtaak van de samenleving. De titeldrager is in overdrachtelijke zin onsterfelijk; “What
the winners of finite games achieve is not properly an afterlife but an afterworld, not
continuing existence but continuing recognition of their titles” (p.22). Een titel zorgt voor
onbetwiste erkenning en bevrijdt de titeldrager van concurrentie. Titeldragers zijn machtig:
van de mensen om hen heen wordt verwacht dat ze meegaan en toegeven aan deze macht.
Macht wordt vastgesteld door prestaties, en is daarom relationeel; het komt voort uit
vergelijkingen met anderen. Volgens Carse is macht verbonden met competitie; hoeveel
weerstand iemand kan verdragen vergeleken met anderen (p.28). Titels verwijzen naar een
onherhaalbaar verleden en naar iemands macht op basis van wat ze gedaan hebben (p.29).
Titels en macht worden ná het spel toegekend.
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De contradictie is dus dat macht zit in het niet-spelen, wanneer macht wordt toegekend
aan winnaars. Volgens Carse is die macht theatraal, omdat toegekende macht terugslaat op
een vrijwillige rolverdeling. Door vrijwillig aan het spel deel te nemen, gaan we akkoord met
de titels die winnaars én verliezers krijgen; we participeren vrijwillig in het theater der
machtigen. Daarin gaan we ook akkoord met fenomenen die buiten onze macht liggen, zoals
het weer, genetica of overheidsingrijpen. Die fenomenen vormen de realiteit waarin we
spelen. We elimineren ze niet, maar “accepteren ze als realiteiten die de context van het spel
bepalen, de limieten waarbinnen we moeten spelen” (Carse, 1986, p.30). Carse stelt hier dat
we als mens overgeleverd zijn aan de macht van de natuur. Tegelijkertijd vormt de natuur een
speelplaats. De natuur is onze realiteit, en niet een opgelegde beperking, want “alle
beperkingen van eindig spel zijn zelfbeperkingen” (p.30).

Het oneindige spel
Eindige en oneindige spellen komen
volgens Carse maar op één punt
overeen: de spelers nemen vrijwillig
deel aan het spel; “als ze moeten
spelen, kunnen ze niet spelen” (1986,
p.6). Verder zijn de verschillen groot.
Het oneindig spel kent geen beginpunt,
eindpunt of grenzen. “Het enige doel
van het spel is om te voorkomen dat
het eindigt” (ibid.).
Het oneindig spel is niet gebonden aan van buitenaf opgelegde barrières: het wordt
intern gedefinieerd. Het elimineert grenzen en opent nieuwe horizonnen voor spelers: het
creëert tijden en ruimtelijkheden tot in de oneindigheid. Dat betekent dat eindige spellen wel
kunnen worden gespeeld in het oneindige spel, maar andersom niet (Carse, 1986, p.7).
Oneindige spelers zien winsten en verliezen binnen eindige spellen namelijk als voortzetting
van het oneindig spel. Een voorbeeld is het verschil tussen een sollicitatiegesprek en een
carrièrepad. Een sollicitatiegesprek is eindig; het resulteert wel of niet in een nieuwe baan.
Het is niet wenselijk/mogelijk om voor altijd in gesprek te blijven. Maar de carrière waarvan
het gesprek onderdeel is, kun je niet winnen, en de impact van je carrière kan voortduren tot
na je dood (dit is wenselijk).
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Het voornaamste onderscheid tussen de twee spelsoorten is dat de regels van het
oneindige spel moeten veranderen tijdens het spelen, en die van het eindige spel absoluut niet.
Daarom kan het oneindige spel zich niet afspelen binnen het eindige. De essentie van het
eindige spel – tot een einde komen door een winnaar uit te roepen – is alleen mogelijk met
vaste regels. Omdat het oneindige spel niet mág eindigen, moeten de regels juist veranderen.
“De regels worden gewijzigd wanneer de spelers van een oneindig spel het erover eens
zijn dat het spel in gevaar wordt gebracht door een eindige uitkomst; de overwinning
van sommige spelers en de nederlaag van anderen. De regels […] worden gewijzigd
om te voorkomen dat iemand het spel wint” (Carse, 1986, p.9).

Oneindige spelers komen contractueel overeen dat het spel hoe dan ook moet doorgaan;
niemand mag winnen. Carse omschrijft de regels van het oneindige spel als een levendige taal
die zichzelf ontwikkelt in een betekenisvol discours (p.9). Het oneindige spel is als een goed
gesprek; de gesprekspartners (spelers) zijn betrokken bij het voortduren ervan.
Dat betekent niet dat oneindige spelers regels betekenisloos vinden. Regels zijn er
juist om bedreigingen voor de voorzetting van het spel aan te pakken; (veranderende) regels
bieden veerkracht tegen opgelegde grenzen en limieten, zoals fysieke uitputting, verlies van
materiele hulpbronnen of de dood, die het vermogen tot verandering van de spelers uitdagen.
Carse komt tot de stelling: “Eindige spelers spelen binnen grenzen; oneindige spelers spelen
met grenzen” (1986, p.9). Hij lijkt te veronderstellen dat oneindige spelers met grenzen spelen
om de voortzetting van het oneindige spel te verzekeren. Dat zou betekenen dat ze kunnen
kiezen om buiten de grenzen van het eindige spel te treden. Vooral wanneer een eindig spel
de voortgang van het oneindige spel in gevaar brengt, lijkt de oneindige speler te kunnen
stoppen of de spelregels te kunnen breken. Daardoor verliest of breekt hij het eindige spel,
maar blijft het oneindige spel voortduren.
Carse betoogt zo dat eindige spellen in dienst staan van het oneindige spel, waardoor
oneindige spelers deelnemen aan eindige spellen met gepaste energie en zelfdeceptie (1986,
p.14). De eerder benoemde ernst ontbreekt bij hen. De oneindige speler is juist bij uitstek
speels (playful). Hij omarmt de abstractheid van het eindige spel op een speelvolle manier. Zo
neemt hij op speelse manieren rollen aan in sociale interacties met anderen. Hij blijft zich op
de achtergrond bewust van deze rollen, zonder openlijk toe te geven dat dit een aangenomen
rol (een masker) is (p.15). Zogezegd ziet hij eindige spelers als spelende personen, in plaats
van als gespeelde rollen. Carse veronderstelt dat er vanuit oneindige spelers een speels begrip
48

is voor de serieusheid van eindige spellen. Omdat zij zich niet aan de
abstractheid/sluier/tovercirkel onttrekken, blijft de waarde van rol en spel voortbestaan
(Huizinga, 1938). De oneindige speler is alleen spelbreker als het oneindige spel in gevaar
komt.
Speels zijn is volgens Carse niet hetzelfde als triviaal of frivool zijn, of doen alsof er
niets belangrijks/waardevols zal gebeuren.
“Integendeel, als we speels met elkaar zijn, verhouden we ons als vrije personen, en de
relatie staat open voor verrassingen; alles wat er gebeurt, is daarin van belang. Het is
juist de ernst/serieusheid die zich afsluit voor de consequenties van handelingen, want
ernst is een angst voor de onvoorspelbare uitkomsten van open mogelijkheden. Ernstig
zijn is aandringen op een bepaalde conclusie. Speels zijn betekent mogelijkheden
toelaten, ook wanneer het ten koste kan gaan van jezelf” (1986, p.15).
Dit sluit aan op Hans’ visie op spelen, dat hij omschrijft als ‘een relatie aangaan met het
onvoorspelbare’. Daarom plaatst Carse waarschijnlijk het eindige spel binnen het
overkoepelende oneindige spel. Eindige spellen maken deel uit van en hebben consequenties
voor het oneindige spel. Een sollicitatie kan je carrière-pad bijvoorbeeld sterk beïnvloeden.
Carse insinueert dat speelse interacties binnen eindige spellen daarom waardevol zijn voor het
oneindige spel.
De veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid van het oneindige spel typeert openheid
naar de toekomst.
“In as much as infinite players avoid any outcome whatsoever, keeping the future
open, […] we shall refer to infinite play as dramatic. Dramatically, one chooses to be
a mother; theatrically, one takes on the role of mother” (Carse, 1986, p.16)
Met die typering – het woord drama betekent handeling in het Oudgrieks– lijkt Carse te
benadrukken dat het oneindige spel zich blijft ontvouwen in een eindeloze, dramatische
tendens. Het verrassingselement is daarbij belangrijk. Volgens Carse verwachten oneindige
spelers dat ze worden verrast en staan zij hiervoor open (p.18). Wanneer verrassingen niet
meer mogelijk zijn, stopt het spel. In het eindige spel is dat wenselijk; eindige spelers trainen
daarom tegen verrassingen. De oneindige speler verwacht daarentegen verrast te worden, en
leert (door educatie) zich hierop voor te bereiden.
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“Education discovers an increasing richness in the past, because it sees what is
unfinished there. Training regards the past as finished and the future as to be finished.
Education leads toward a continuing self-discovery; training leads toward a final selfdefinition. Training repeats a completed past in the future. Education continues an
unfinished past into the future” (Carse, 1986, p.19).

Zelfs als een speler sterft, gaat het oneindige spel verder. De
dood komt als een verrassing in het oneindige spel: hij sterft
tijdens het spelen. De dood houdt het spel gaande door het
leven en de leerweg van de andere spelers te beïnvloeden
(1986, p.25). Spel staat dus nooit volledig in het teken van het
zelf: het is spelen met een verlangen om het spel gaande te
houden door, voor en in anderen. Carse beschrijft die
paradox:
“The paradox is precisely that they play only when others go on with the game.
Infinite players play best when they become least necessary to the continuation of
play. It is for this reason they play as mortals. The joyfulness of infinite play […] lies
in learning to start something we cannot finish” (p.26).

Oneindige spelers verzetten zich niet tegen de acties van anderen, maar laten anderen op hun
acties reageren. Daarom speelt de oneindige speler volgens Carse met kracht. Iedereen kan
krachtig zijn en de hiermee verbonden paradox is dat eigen kracht anderen ook kracht geeft,
waardoor zij het oneindige spel naar eigen inzicht kunnen laten voortduren (p.30).
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Spel(len) spelen
Het oneindige spel dat Carse voor ogen heeft lijkt op de oneindige dynamiek die eerder ter
sprake kwam bij play (Hinman, 1975; Hans, 1981; Holst, 2017). Spelen veronderstelt een
steeds opnieuw beginnende beweging in een oneindig spel. Die beweging gaat uit naar de
wereld, als een oneindige en open interactie. Oneindig spelen is plezierig, zet spelers in hun
kracht, omvat authentieke interacties, en bezit eindeloze mogelijkheden (Carse, 1986, p.25).
Het oneindige spel lijkt een chaotische ordening die niet kan worden ingesloten; een
oneindige dynamiek met veranderlijke grenzen. Het oneindige spel lijkt daardoor als begrip
even ongrijpbaar als ‘spelen’. Paradoxaal genoeg lijken beide begrippen een aanduiding van
het onvermogen om de processen van de realiteit te bevatten of te vangen. Tegelijk creëren
we door te spelen de realiteit (Hans, 1981). Daarin is ruimte voor regels, structuren en
zekerheden, hoewel die tijdelijk zijn. Anders kan angst en onzekerheid het leven domineren.
Zowel Hans als Carse beschrijven daarom de aanwezigheid van fundamentele twijfel. Spelen
is een speelse interactie aangaan met die twijfel.
Carse beschrijft echter ook het eindige spel, dat verbonden is met zekerheden, regels
en regelmatigheden, om zo de realiteit behapbaar te maken. Veronderstellen dat dingen
werken zoals ze werken, zorgt voor controle en zekerheid, totdat dat niet meer zo is. Het is
spelen in een speelveld totdat het veld buiten zijn voegen treedt. Dan pas je het spel,
naderhand, aan totdat het wel werkt. Maar ook binnen die beperkingen bestaat onzekerheid;
een bal is door zijn speelse dynamiek bijvoorbeeld een onvoorspelbaar object. Dat is de
contradictie van het eindige spel: de winnaar is diegene die oncontroleerbaarheid het best
controleert. Maar dan wel binnen de regels, want zonder regels geldt misschien alleen het
recht van de sterkste.
Het eindige spel lijkt daarom een sociaal bindmiddel (Huizinga, 1938; Carse, 1986;
Stenros, 2015), dat ervoor zorgt dat de neuzen grotendeels dezelfde kant op staan. Het biedt
de kaders voor maatschappelijke samenleving. Carse noemt de maatschappij een eindig spel
opgebouwd uit meerdere spellen waarbij winnen centraal staat; denk bijvoorbeeld aan
speculeren, investeren en handel in de vorm van kansspelen, met een sterk competitieve
tendens (zie hoofdstuk 4 en Bijlage 2). Binnen de afgesproken kaders wordt in een
maatschappij gespeeld om eigendom, macht en titels. Zo zorgt structuur (en hiërarchie) voor
sociale zekerheden. Tegelijk vormt het ook een soort begrensdheid. De maatschappij vormt
namelijk een soort tovercirkel waardoor de spelers worden betoverd/gevangen (Huizinga,
1983; Stenros; 2015). Spelers hebben dan enkel visie voor een instrumenteel doel: het winnen

51

van wedstrijden, debatten, oorlogen etc. Door de ernst waarmee dit gebeurt, kan je je afvragen
of het hier nog wel over een spel gaat (Stenros, 2015).
Deze eindige spellen kunnen volgens Carse voorbijgaan aan het overkoepelende
oneindige spel, dat immers de continuïteit van het samenleven veronderstelt. Wanneer de
eindige fixatie op winnen het oneindige spel dreigt te overstemmen, proberen we een spel te
winnen (en eindigen) dat niet gewonnen kan/wil worden. De maatschappij dreigt zo een
constructie van eindige spellen te worden die het oneindige lijkt te ontkennen (Hinman, 1975;
Carse, 1986). Verondersteld men dat de mens leeft om te spelen en speelt om te leven,
ontstaat een vernietigende contradictie van eindige spellen. Want het doel van het eindig spel
is om tot een einde te komen. Daardoor speelt het zichzelf/onszelf tegen (Carse, 1986, p.23).
Volgens Carse is de noodzaak van het oneindige spel dat alleen dat wat kan
veranderen, zichzelf kan voortzetten (Carse, 1986, p.37). Dus om samen (voort) te leven
moeten we samenspelen in het oneindige spel. Daarin krijgen eindige spellen een
noodzakelijke plek. Maar uiteindelijk staan ze volgens Carse altijd in dienst van het oneindige
spel. Daarom wordt naar het oneindige spel altijd verwezen in enkelvoud: het leven is één
oneindig spel (Carse). Het is the play of the world (Hans).
Carse en Hans lijken hier geïnspireerd door Nietzsche. Nietzsche’s wereld is een
“monster van energie, zonder begin en zonder einde” (Hinman, 1975, p.228). Het leven is een
spel dat door zijn eindige hoeveelheid stukken zijn oneindige duur eeuwig moet herhalen
(Carse, 1986, p.231).4 In dat existentiële spel identificeert Nietzsche volgens Hinman twee
paden:
“We may affirm existence as a game, as play, thereby realizing the created character
of all order and meaning, and transforming the game as it is given to us by our own
creative play. To do this is to become the free spirit, […] to manifest one's will to
power. The other possibility is that, instead of becoming players, we become
playthings. We try to cover up the true character of existence by creating little games systems of morality - which we then mistake for reality itself; but in doing so, we deny
reality, the powerfulness of our passions and the like. This does not make them go
away; they remain and continue to be powerful. We simply refuse to recognize them
for what they are. This refusal makes us their playthings - and our little games are
exercises in self-deception. Existence is indeed a game for both the strong and the
4

Een schaakspel heeft bijvoorbeeld een eindige hoeveelheid stukken. Wil het schaakspel blijven bestaan, dan
moet het steeds weer opnieuw gespeeld worden.
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weak, […] but the difference is that for the strong […] it is a game that they play,
while for the weak […] it is a game in which they are but toys” (Hinman, 1975, p.232233)
De keuze het oneindige spel des levens te spelen, is een keuze voor creatieve vormen van
spelen (play). De consequentie daarvan lijkt dat iemand aan de haal gaat met de heersende
betekenis die wordt ontleend aan eindige spellen (games). Zo iemand kan worden gezien als
een spelbreker (Huizinga, 1938). Volgens Caillois worden spelbrekers gezien als nihilisten:
“De nihilist is diegene die de regels als kunstmatig of willekeurig erkent en weigert te spelen
omdat het spel betekenisloos is” (2001, p.7). Paradoxaal genoeg suggereert Nietzsche dat
door je te realiseren dat onze realiteit een geconstrueerde orde bevat, we het (passieve)
nihilisme ontspringen (zie Bijlage 3). De oneindige speler speelt zogezegd in op een creatieve
en zingevende kracht gebaseerd op het zien van mogelijkheden en veranderingen.
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En nu?
In dit hoofdstuk stond de vraag welke inzichten de theorie over games van James Carse biedt
in relatie tot spelen centraal. De conclusie is dat games gecreëerde kaders bieden, waarbinnen
play de fundamenteel stuwende kracht vormt. Games hebben een doel; play niet. Play lijkt
zogezegd in dienst te staan van games om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld om het
spel te winnen, en daarmee beëindigen, of om het oneindig spel gaande te houden. Hoe dan
ook blijft de speelse dynamiek uit hoofdstuk één altijd aanwezig in het spel. Spelen zet
namelijk iets in gang. Binnen de opgelegde grenzen van een eindig spel, speelt men om te
winnen. Aan het einde van het spel zijn er dan winnaars en verliezers (titels en sociale
machtsstructuren). Dit eindige spel houdt spelers in de ban, waardoor ze worden betoverd
door de begrensdheden. Carse onderstreept dat dit altijd zelfopgelegde grenzen zijn. Het
oneindige spel daarentegen wordt getypeerd door een spel met grenzen, omdat grenzen een
verder lijken te veronderstellen. Het oneindige spel is er uitsluitend op gericht het spel gaande
te houden tot in de oneindigheid.
Dat betekent niet dat het oneindige spel af wil van eindige spellen. Integendeel;
eindige spellen bevatten fundamentele waarde en staan in dienst van het oneindige spel.
Ontbreekt dit gegeven aan ons bewustzijn, dan worden we gevangen door een fixatie op
winnen. We worden dan zo opgenomen in het spel van de maatschappij en diens kleinere
spellen, dat we zelf een speelbal dreigen te worden. We worden dan slachtoffers van de
fundamenteel speelse dynamiek van de wereld (“play plays the player”). Tegelijk lijkt in die
dynamiek een noodzakelijk stuwende kracht te zitten die we niet willen laten eindigen. Want
als het spel eindigt, eindigt die kracht ook. De oneindige speler zal daarom alles doen om het
oneindige spel gaande te houden. Hij kan de heersende structuur van een eindig spel
overboord gooien en overkomen als een nihilist. Maar de oneindige speler kiest voor het
oneindige spel; voor de zin en voortgang van het leven, waar een werkelijke nihilist dat leven
juist zinloos vindt. Zo ziet de oneindige speler dat niet; spelen voor de continuïteit van het
spel is spelen voor de continuïteit van het leven, omdat het leven inherent zin heeft/geeft. Die
verbinding tussen spel en zingeving staat centraal in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 3. Spelen en zingeving
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Zinleiding
Vanaf je geboorte, ben je omringd door kaders van betekenis. Liefdevolle of afwezige ouders,
rijkdom of armoede, platteland of stad, en alles daaromheen. Allemaal kaders die een eerste
aanzet geven tot zingeving: de bril waardoor je het leven ervaart en betekenis toekent. Zo
weerspiegelt zingeving hoe je in het leven staat en hoe je zin geeft aan alles in jezelf en om je
heen. Soms komt de wereld zinloos over; je hapklare zingevingskader kan je in de steek laten.
Mogelijk liggen er kleurvolle zingevingskaders aan de horizon, maar de schaduw van het
bestaan belemmert je zicht. Het kleurvolle leven vermengt zichzelf tot een donkerbruine
smurrie. Is er nog perspectief?
Zonder zingeving aan het leven/de wereld, komt het allemaal zinloos over. Met
zingeving zijn fundamentele vragen verbonden die nooit een definitief antwoord lijken te
krijgen; wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Waarom zouden we goede dingen doen?
Hoe verhouden we ons tot anderen en tot de natuur? Deze zingevingsvragen staan niet altijd
bewust op de voorgrond van ons handelen en denken; zingeving is impliciet aan onze
levensvisie/levenshouding (Van Praag, 1978). Pas wanneer het fundament van zingeving
breekt en we geconfronteerd worden met twijfel en onzekerheid, treedt de zoektocht naar zin
op de voorgrond. Tegelijkertijd stelt Alma (2020) dat er een continuïteit zit in het menselijke
verlangen naar zin, die zich wortelt in onze dagelijkse ervaringen (p.12). “Toch staat dit
verlangen wel degelijk onder druk (…) we raken gemakkelijk het spoor bijster, zoals blijkt uit
het feit dat depressie en burn-out zo veel voorkomen” (ibid.).
Zingeving bevestigt de onzekerheid van het bestaan: “Zin is niet ergens of bij iemand
voor altijd en voor allen rotsvast en kant en klaar gegeven, maar zin moet steeds opnieuw
door ieder mens in de eigen ervaring gezocht [en] gevonden (…) worden” (Derkx, 2009,
p.10). Play en zingeving lijken met elkaar verbonden; beide veronderstellen een interactie met
de wereld die is gebaseerd op vernieuwing en verandering. Zingeving staat voor de meesten
niet rotsvast, maar lijkt juist in beweging; zingeving is een speculatieve bezigheid. Wanneer
het proces zichzelf niet kan vernieuwen, loopt het wellicht vast. Maar aangezien de
vernieuwing, verandering, interactie en onzekerheid belangrijk lijken, lijkt vastigheid niet
wenselijk; de eerdergenoemde bal kan dan niet meer rollen. Hij moet weer in beweging
worden gebracht, zodat de (speelse)dynamiek weer kan beginnen. Noodzakelijk is daarbij een
speelse verkenning van mogelijkheden (Alma, 2020). Kies je voor het grasveld, de gymzaal
of het water? Rol je de bal, of trap je hem? Heb je nog andere voorwerpen nodig, zoals een
racket?
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De verbinding tussen zingeving en spel staat in dit hoofdstuk centraal. In Bijlage 3 komen ter
illustratie andere aspecten van zingeving aan bod, zoals de relatie met religie,
levensbeschouwing en nihilisme. Bij religieus antropoloog André Droogers staat de relatie
tussen zingeving en spel expliciet op de voorgrond in zijn boek Zingeving als spel (2010) met
ondertitel Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Religie staat bij hem centraal omdat
het eeuwenlang een van de belangrijkste zingevingsbronnen is geweest. Droogers onderzoekt
daarom de werking, uitwerking en ontwikkeling van religie. Uiteindelijk toont hij dat vandaag
de dag religie, als zingevingsbron, valt onder de grotere noemer van levensbeschouwing. Zijn
uitgangspunt is daarbij dat de mens beschikt over een creatief zingevend vermogen in de
omgang met de werkelijkheid. Duidelijk wordt dat Droogers vooral een
psychologisch/cognitieve vorm van zingeving bepleit, gebaseerd op het geven van betekenis
aan de werkelijkheid. Waar verschillende betekenissen samenkomen, ontstaat volgens hem
een zingevingsspel. Omdat spelen in dit onderzoek vooral een activiteit is, wordt tot slot naar
een meer omvattende zinervaring gezocht.
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Zingeving als spel
In de inleiding van dit hoofdstuk werd veronderstelt dat er vele manieren en soorten zingeving
zijn, zoals er ook verschillende sporten zijn; de één (voetbal) dominanter aanwezig dan de
ander (minigolf). Samen vormen ze, volgens Droogers, het overkoepelende “zingevingspel”.
Dit spel wordt later in dit hoofdstuk expliciet uitgelegd.
“Of men in het eigen zingevingspel nu uitkomt bij een persoonlijke godheid, bij een
kosmische energie, bij het goede in de mens, of bij het vage vermoeden dat er meer
moet zijn dan wat zichtbaar is, in alle gevallen speelt men het zingevingspel”
(Droogers, 2010, p.233).
Groeiende diversiteit in globaliserende wereld
Volgens Droogers is het levensbeschouwelijke landschap ongeveer 200 jaar geleden gaan
veranderen; de modernisering, kortweg omschreven als “het proces waarbij resultaten van
wetenschap en techniek in de samenleving worden toegepast” (2010, p.102). Grofweg kan het
hele moderniseringsproces worden verbonden met verschillende fases van secularisering.
Samengevat betekenen die fases dat godsdienst zich meer naar de achtergrond heeft
verplaatst, de mens het centrum van de macht is geworden en religie een meer marginale
positie heeft gekregen. De term secularisering duidt aan dat religie in de geschiedenis een
individuele conditie is geworden, waarin een groeiende afname van kerkelijk-politieke en
sociale macht plaats heeft gevonden, waardoor religie een privézaak is geworden (ten Kate,
2015).
De afname van de kerkelijke/religieuze macht heeft volgens Droogers een
fundamentele verandering teweeggebracht: de afname van sociale controle en de toename van
individuele vrijheid. “Dit proces wordt ook wel individualisering genoemd. Steeds meer
mensen genieten op alle terreinen grotere keuzevrijheid. Dat geldt voor consumentengedrag,
maar ook voor de levensbeschouwelijke opstelling” (2010, p.104). Hoewel de
maatschappelijke lijm die religie bood daarmee loslaat, resulteert individualisering volgens
Droogers nooit in een volstrekt individualisme: “Het gebod om vooral jezelf te zijn is
uiteindelijk een sociaal gebod” (p.106).
Ondanks de behoefte aan ongebondenheid, is vanwege globalisering de wereld meer
verbonden dan ooit. Door globalisering ervaart “een groeiend deel van de wereldbevolking de
wereld als één plek” (Droogers, 2010, p.106). Volgens de politicoloog Dominique Moisi
“veroorzaakt globalisering voor het individu onzekerheid en roept het identiteitsvraagstukken
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op” (2009, p.12). Moisi noemt het een “identiteit-gedomineerde wereld” waarin “ideologie is
vervangen door de strijd om identiteit. In het tijdperk […] waarin alles en iedereen met elkaar
verbonden is, is het belangrijk je individualiteit te laten gelden” (pp.14-15). Het lijkt nooit
zeker wanneer deze persoonlijke identiteit wordt bereikt. De strijd om identiteit die Moisi
uitlegt, legt de nadruk op anders, uniek en authentiek zijn.

Sociale verbeelding
De zoektocht naar een persoonlijke identiteit wordt volgens Moisi kenmerkend voor de
moderne sociale verbeelding. Ook klinisch-psycholoog Paul Verhaeghe (2014) stelt dat
vandaag de dag individuele identiteit het enige is wat telt. Is identiteit de nieuwe
gemeenschappelijke ideologie? Zoals met de meeste ideologieën, lijkt het vinden van
identiteit nooit definitief volbracht; het is een ideaal waar we naartoe werken. Identiteit als
ideologie sluit aan bij het idee van sociale verbeeldingen, zoals gedefinieerd door culturoloog
Dilip Gaonkar: "Sociale verbeeldingen zijn manieren om het sociale te begrijpen, die
daardoor zelf sociale entiteiten worden die het collectieve leven bemiddelen" (Gaonkar in
Latré, 2018, p.49). Wanneer het vinden van de persoonlijke identiteit het uitgangspunt wordt
voor een goed leven, staat alles daar in dienst van. Ons sociale leven bestaat zo uit acties en
ideeën die voortkomen uit de sociale verbeelding van persoonlijke identiteit. Zodoende
functioneert die verbeelding "impliciet als een oriëntatie voor persoonlijke identiteit, voor het
vinden van je plaats in de wereld" (Latré, 2018, p.50). De zoektocht naar persoonlijke
identiteit wordt zo de constitutie van onze sociale identiteit. Oftewel, omdat iedereen zoekt
naar identiteit, zijn we een identiteitsgerichte samenleving/wereld geworden. Wanneer het
sociale leven wordt begrepen als een zoektocht naar persoonlijke identiteit, wordt dit een
“achtergrondbegrip”, een verbeelde sociale constructie, “die bepaalde praktijken mogelijk
maakt, maar ze worden pas echt in en door deze praktijken” (Latré, 2018, p.55).
Ook Charles Taylor schrijft dat we leven in het “tijdperk van authenticiteit, dat wordt
gekenmerkt door (…) trouw zijn aan jezelf” (Latré, 2018, p. 55). Authenticiteit is een
belangrijk onderdeel in de zoektocht naar persoonlijke identiteit: “authentieke personen
herkennen bepaalde bronnen van gedrag of identiteit als de hunne en eigenen die toe” (ibid.).
Door globalisering zijn er meer mogelijkheden en bronnen die kunnen bijdragen aan
identiteitsgevoel/authenticiteit; ze vermenigvuldigen zich binnen een mondiale sociale
verbeelding. Waar religie functioneerde als een dominant zingevende bron, werpt nu de
authentieke zelf een dominant zingevend narratief op. Kortom, de persoonlijke identiteit
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vormt volgens deze auteurs de kern van de moderne sociale verbeelding, die Droogers in het
vizier heeft.

Dominante narratieven
Globalisering en het toenemende idee van wereldburgerschap heeft volgens Droogers
“consequenties voor het gedrag van mensen, want machtsuitoefening gebeurt nu op
wereldschaal” (2010, p.106). Daarmee hebben ook identiteitsformatie en authenticiteit het
religieuze narratief globaal overstemd. Desalniettemin spelen religies nog steeds een
dominante rol, door bouwstenen te leveren voor die identiteitsformatie. Dat vergt
aanpassingsvermogen van religie aan de huidige tijd, waarin bijvoorbeeld ook wetenschap een
belangrijke zingevende bron is geworden. Maar wetenschap staat niet per sé tegenover religie:
theologie is daarvan volgens Droogers een helder voorbeeld. Door het aanpassingsvermogen
van religie en de verwetenschappelijking ervan, kan het in deze tijd nog altijd een
toongevende en dominante rol vervullen.
Droogers stelt dat religie en wetenschap meer overeenkomsten tonen dan verschillen.
“De populaire connotatie van wetenschap is gebaseerd op het positivistische model dat de
nadruk legt op onveranderlijke wetten die de werkelijkheid sturen” (2010, p.110). Er zijn
echter ook wetenschappelijke visies, zoals het constructivisme, die veronderstellen dat alle
kennis door mensen wordt geconstrueerd in interactie met elkaar en de werkelijkheid.
Constructivisme benadrukt zo dat de wetenschap veranderlijk is, en volledige objectiviteit
onmogelijk.
“Als zelfs enkele wetenschappers de wetenschappelijke werkelijkheid in twijfel
trekken, wat is dan nog het verschil met de gelovige die
van wetenschappers te horen krijgt dat de goddelijke
werkelijkheid niet bestaat?” (p.111)

Droogers wil volgens mij benadrukken dat zowel wetenschap
als religie een claim op de werkelijkheid leggen die
gerelativeerd of zelfs afgewezen kan worden. Toch lijken deze
claims vaak nog sturend, vooral als mensen in de ban zijn van
specifieke denk- en handelingskenmerken. Droogers typeert dit
als de doelmacht (of harde macht) van een levensbeschouwing.
Doelmacht is de macht die zichzelf en zijn machtsbronnen in
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stand wil houden (2010, p.24). Mensen kunnen “zo sterk geconditioneerd zijn door een
machtssysteem en de bijbehorende rechtvaardiging dat ze de heersende verhoudingen uit
onwetendheid toejuichen” (p.59). Dominante narratieven lijken zogezegd veel impact op het
persoonlijke narratief te hebben, en voeren fel competitie met elkaar.

Zachte macht
De macht van een dominant narratief voorziet het individu van uiteenlopende betekenissen en
zin. Wanneer die betekenissen dreigen te vervallen door andere werkelijkheidsvisies kan
“doelmacht zelfs ingrijpen in de eigen kernwaarden en die uitschakelen. (…) Taal vervangt
dan de ‘echte’ werkelijkheid door een nieuwe te formuleren” (Droogers, 2010, p.70). Die taal
moet wel begrepen worden door de ander. De beperking van taal schuilt in het
gemeenschappelijke karakter ervan: “Men wil immers door de ander begrepen worden en dat
beperkt de mogelijkheden tot creativiteit” (p.72). Want machtsuitoefening houdt alleen stand
“met duidelijke, liefst exclusieve waarheden” (p.73). Wanneer een levensbeschouwing gebaat
is bij de instandhouding van de eigen organisatie, wil het de doelmacht zelfs ten koste van
anderen vergroten, om de macht te behouden.
Toch kan macht ook een positieve kant hebben; functioneren als blauwdruk voor een
goede samenleving. Daarom introduceert Droogers ‘middelmacht’ (of zachte macht): “macht
die machtsbronnen selectief gebruikt, ten dienste van het voortgaande verkennen van
zingevingsmogelijkheden en de voortgang van leven” (2010, p.24).
“Liefde, welzijn en respect voor het leven zijn basiswaarden van zachte macht.
Dienstbaarheid en kwetsbaarheid typeren de persoon die zachte macht verwezenlijkt.
Het belang van de institutie is ondergeschikt aan dat van menselijke waardigheid en
geluk: de institutie staat juist in dienst van menselijk welbevinden” (p.81).
Zachte macht dient volgens Droogers om “omstandigheden te creëren die speelse zingeving
faciliteren. Zachte macht garandeert het onbeperkt verkennen van symboliek en
betekenisgeving” (2010, p.81). Dit lijkt veel op wat Carse beschreef omtrent het oneindige
spel. De oneindige speler speelt namelijk met mogelijkheden en betekenissen om het spel
gaande te houden door, voor en in anderen. Het is niet spelen om macht te krijgen en een
claim op de waarheid te behouden, maar spelen om de ander in zijn kracht te zetten.
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Zingeving als spel met werkelijkheden
In een tijd waar individualiteit/authenticiteit vooropstaat, zijn er veel vormen van
levensbeschouwing en zingeving. Sterker nog, authenticiteit benadrukt dat elk individu een
eigen levensbeschouwelijke identiteit heeft en zijn eigen manieren van zingeving. Om hem
heen hebben alle andere individuen dat ook. Werkelijkheden leven zo naast elkaar; niet alleen
tussenmenselijke werkelijkheden, ook het individu zelf kan meerdere werkelijkheden
bezitten. Je kan bijvoorbeeld religieus zijn én politicus. Aan welke werkelijkheid je je
overgeeft, lijkt een kwestie van context; je gaat waarschijnlijk niet bidden tijdens een debat.
Droogers omschrijft spel daarom als “het menselijke vermogen om tegelijk met twee
of meer werkelijkheden om te gaan” (2010, p.131). In deze antropocentrische (en dus
beperkte) definitie van spelen, beschikt iedereen over een vermogen tot zingeving. “[Mensen]
hebben daardoor mogelijkheden tot zingeving, op de meest uiteenlopende levensterreinen,
[zoals] cultuur, taal, symboliek, kunst, wetenschap, en ja, ook religie – of levensbeschouwing
in het algemeen” (ibid.). Droogers lijkt de menselijke waarheidsclaims te willen relativeren
door te stellen dat werkelijkheden in essentie (vrijwillig) worden opgeroepen in het spel. “Op
allerlei levensterreinen wordt gespeeld, maar omdat de spelers er geheel in opgaan, weten ze
meestal niet dat ze spelen” (ibid.). Hierin weerklinken de opvattingen van Huizinga (1938) en
Carse (1986): (eindige) spelers kunnen volledig opgaan in het spel waardoor ze het vrijwillige
karakter ervan vergeten.
De ernst van het spel lijkt zeer belangrijk, omdat het spel anders zijn waarde voor de
gemeenschap verliest. Tegelijkertijd stelt Droogers dat het spel zo ernstig kan worden
gespeeld dat doelmacht de overhand krijgt. Op die manier ontaardt het spel in een (eindig)
machtsspel: “de spelers streven er dan naar elkaars gedrag te beïnvloeden” (2010, p.132).
Want wie deelneemt aan het spel, lijkt vrijwillig deel te nemen aan de toegewezen macht van
de winnaar. Een goede balans tussen ernst en plezier is daarom noodzakelijk, volgens
Droogers; een relativerende knipoog, zonder de waarde van het spel, en dus de eigen en
andermans werkelijkheid, uit het oog te verliezen. “In de omgang met die werkelijkheden
staan ernst en spel in een delicate verhouding tot elkaar” (p.133).
Essentieel bij spel is volgens Droogers dat het een andere werkelijkheid oproept
(2010, p.136). Dit sluit aan bij Huizinga’s begrip van de tovercirkel (zie Bijlage 2). Taal,
regels en symbolen helpen hierbij. Volgens Droogers bezit de mens van nature de
neurologische vermogens om tegelijk met twee of meer werkelijkheden om te gaan: “het
tegelijk […] activeren van verschillende netwerken van neuronen zorgt voor dat belangrijke
vermogen” (2010, p.138). Dit vermogen is volgens Droogers belangrijk in het vormgeven van
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onze menselijke identiteit. De wens ergens bij te horen of je juist te onderscheiden is het
spelen met de mogelijkheden tussen “wij” of “ik” (p.139).
Uiteindelijk zal het individu verschillende manieren van denken aanleren en daarmee
verschillende werkelijkheden bewust of onbewust kunnen oproepen. Droogers noemt dit de
werking van (denk)schema’s: “een model voor een gedachte, handeling of waarneming”
(2010, p.140). Schema’s leven in samenhang met elkaar, waarmee gespeeld kan worden.
Dankzij taal kunnen verschillende betekenissen worden verkend. Cabaretiers en kinderen zijn
bijvoorbeeld goed in het zoeken van andere mogelijkheden van betekenissen; spelenderwijs
veranderen ze de samenhang. “Soms is de samenhang echter zo sterk dat we nauwelijks
andere mogelijkheden kunnen zien” (p.144). Als de verandering van het schema lukt, staan
we voor verrassingen en ongekende mogelijkheden.
Droogers typeert spelen met de samenhang van schema’s als “een activiteit waarbij de
bindingen tussen neuronen verkend wordt en gekeken wordt welke alternatieven mogelijk
zijn. […] Hierdoor wordt het zingevingspel een dynamisch gebeuren” (2010, p.145). Hier
beschrijft hij een zingevingstheorie die past binnen de bredere opvattingen van mijn
onderzoek, zoals bijvoorbeeld de manier waarop Hans (1981) stelde dat spelen een
dynamische vraag/antwoordrelatie met de wereld veronderstelt, die resulteert in een waardetoekenning die onderhevig is aan verandering. Droogers stelt in dit kader dat het spelen met
schema’s zorgt voor vernieuwing, zelfs voor datgene wat constant lijkt: “Zelfs teruggrijpen op
vertrouwde schema’s is meer dan passieve herhaling. Reproductie is eigenlijk hernieuwd
produceren. Daarom is er sprake van een constante dynamiek” (2010, p.145).
Droogers richt zich op hoe alle verschillende schema’s samenhangen. Dat illustreert
hij met schemarepertoires: een set van samenhangende schema’s (2010, p.146). Daarmee wil
hij aantonen hoe een bestaand archief aan keuzes en handelingen zichzelf alsmaar vernieuwt,
omdat er nieuwe verbindingen mogelijk zijn. Dit kan in van alles zitten: van een verandering
van ontbijtritueel tot in het coveren van een muziekstuk. Droogers legt zo een fundament voor
een uitleg van cultuur, omdat de metafoor van het repertoire volgens hem samenhangt met de
kenmerken van cultuur: “het verandert, wordt per context maar voor een klein deel gebruikt,
bevat tegenstrijdigheden, en komt op zowel een sociale als individuele manier tot stand”
(p.146). Cultuur lijkt zo een speelplaats van betekenis, zingevingsmogelijkheden, en
werkelijkheden te worden. Culturele schema’s lijken de betekenisvolle manieren waarop
mensen (samen)leven die steeds veranderen/ontwikkelen.

Zwemmen in een zee van duizend bloemen
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Voor Droogers betekent spel, samenvattend, het vermogen om tegelijk met meerdere
werkelijkheden om te gaan. Daardoor is de mens in staat om zich tegelijk binnen
verschillende culturele contexten en hun zingevende betekenissen te bewegen. Zo kan je
bijvoorbeeld een religieuze neurowetenschapper zijn. Die twee ogenschijnlijke
tegenstrijdigheden kunnen co-existeren door het schakelende vermogen van de mens. Ze
kunnen elkaar zelfs aanvullen en voortstuwen in een web van nieuwe (oneindige)
mogelijkheden. Werkelijkheden bestaan zogezegd niet naast elkaar, maar werken in elkaar
door en vormen op die manier samen een/het groter geheel (de totaliteit).
Deze theorie krijgt een relativerend randje, want het lijkt er immers op dat het
Droogers’ doel is om te laten zien dat werkelijkheden er in veelvoud zijn en de
speelmogelijkheden daardoor eindeloos. Dit is de relativerende knipoog die vervat zit in het
spelen. Tegelijk moet daarin niet worden doorgeslagen, omdat de ernstige kant van het spel
serieus genomen moet worden.
“Aan de ene kant wordt die ernstige kant vergeten als het spel niet voluit en correct
gespeeld wordt. Aan de andere kant is het gevaar dat de ernst zo zwaar gaat wegen dat
het speelse karakter geheel uit zicht verdwijnt. De paradox van het ernstige spel is een
bron van misverstand en vertekening” (Droogers, 2010, p.149).
Door die paradox kunnen we als mens vergeten dat we met schema’s spelen, en dat onze
werkelijkheid een menselijke constructie van betekenissen is. Tegelijk is het serieus nemen
van die betekenissen noodzakelijk, omdat het orde en betrouwbaarheid brengt. “Onze
omgeving moet erop aankunnen dat we dezelfde schema’s blijven gebruiken. Anders krijgen
we te horen: ‘wat is er met je? Ik weet niet meer wat ik aan je heb’” (p.150).
Oude schema’s kunnen echter zeer hardnekkig en bepalend zijn. Dan worden nieuwe
en grensverleggende opvattingen snel afgekeurd omdat ze niet passen binnen de heersende
opvattingen. Het handhaven van bestaande repertoires – en de bijbehorende reputaties – staat
soms de introductie van nieuwe in de weg. Macht is ook hier het vermogen het gedrag van
anderen te beïnvloeden. Dit is de paradox van wetenschap. Het wil vasthouden aan exclusieve
kennis (2010, p.226). Maar wetenschap bestaat juist om dingen te weten te komen die we nog
niet weten. Wetenschap wordt in zekere zin aangestuurd door niet-wetenschap. In de
zoektocht naar kennis geven we toe dat er dingen zijn die we niet weten. Een houding van
niet-weten zou dus toepasselijker zijn (zie ook, Oegema, 2011). Op deze manier begeven we
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ons in een zoektocht als oneindige spelen met mogelijkheden die tot voor kort onmogelijk
leken.
Een bewustzijn van het vermogen om te komen tot grensverleggende en veranderlijke
werkelijkheden, vormt de kern van Droogers’ betoog rondom de verbinding van spelen en
zingeving. Elke levensbeschouwing bevestigt een vervulling van dat vermogen; het
veronderstelt altijd een verder. Die flexibele en veranderlijke aard verwezenlijkt het oneindige
spelelement van zingeving. Zo benadrukt spel de zachte macht die anderen in staat stelt om
het leven op authentieke wijze zin te geven. Maar er is ook een ernstig spelelement te bestaan
waarin doelmacht de overhand krijgt. “Waar spel gebaat is bij het laten bloeien van duizend
bloemen, is macht meer uit op het snoeien”
(Droogers, 2010, p.160). Spelen met die
doelmacht is mogelijk, volgens Droogers. Het
dominante narratief kan bijvoorbeeld worden
ontmanteld en geplaatst in een oneindig speelse
context. Er kan dan worden gespeeld met
betekenissen, kaders en regels zonder die compleet te verwerpen; een samenleving behoeft
een bepaalde mate van orde en inperking van mogelijkheden. Anders kan ongebreidelde
speelse creativiteit ontaarden in chaos. Zo lijkt het zingevingspel te wijzen op het oneindige
spel waarin structuur en regels nodig zijn, maar altijd om het spel gaande te houden. De
speelse spiritualiteit die Droogers voor ogen heeft, verwelkomt alle levensbeschouwelijke
processen, zolang ze de levenskwaliteit bevorderen. De speelse spiritualiteit mag wel
dirigeren, maar niet dicteren. Omdat het (zingeving)spel telkens lijkt te worden herstart,
bevordert speelse zingeving zo de voortgang van het oneindige spel.
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De menselijke zinervaring gesitueerd
Voor een gepaste beantwoording van de centrale deelvraag van dit hoofdstuk, lijkt het
noodzakelijk om spelen en zingeving in een groter verband te plaatsen, omdat spelen (play)
als activiteit in mijn onderzoek een overkoepelende betekenis draagt die niet enkel en alleen
gericht is op de mens. Hoe kunnen nu Droogers’ opvatting worden uitgebreid naar een meer
omvattende zinervaring die niet bij voorbaat antropocentrisch is?

Het verlangen naar zin
Deze vraag kan aan de hand van het werk van Hans Alma worden benaderd. Alma’s betoog in
haar boek het Verlangen naar zin (2020) sluit grotendeels aan op het zingevingspel van
Droogers. Ook Alma presenteert zingeving als een zoektocht in het leven met vele
mogelijkheden; openheid voor verschillende levensbeschouwingen in een levensverkennende
houding. Verkenning is het zoeken van wegen op onbekend terrein: “Verkenning is in die zin
experimenteel en vraagt moed van openheid voor wat onbekend en vreemd is” (Alma, 2020,
p.89).
Een verkennende houding naar levensbeschouwing heeft voor Alma, in tegenstelling
tot Droogers, meer dan een puur psychologische/cognitieve vorm. Het gaat niet alleen om
zingeving maar ook om het verlangen naar zin. Daarin zit een verkenning van het leven,
gestuurd door onze ervaringen met de wereld. Levensbeschouwing kan wel een startpunt
vormen voor die zoektocht, het vormt voor Alma niet het fundament van het verlangen naar
zin. Levensverkenning “manifesteert zich in alle aspecten van ons bestaan als een creatief
omgaan met wat voorhanden is” (Alma, 2020, p.90). Alma stelt dat mensen “misschien
doorgaans te geestelijk denken over het verlangen naar zin” (p.102). Alma beschrijft een
lichamelijk verkenningsproces dat werkt met indrukken die in onze lichamen zijn opgeslagen,
en met wat om ons heen voorhanden is. Zo is levensverkennende oriëntatie niet in eerste
plaats psychologisch/cognitief van aard. Daarin komt een verlangen naar zin als een stuwende
kracht om het leven te leven tot uitdrukking. Voor Hans betekende dit dat het verlangen naar
zin een oriëntatie op de wereld veronderstelt, dat aanzet tot spelen. Zowel Hans als Alma
wijzen erop dat verlangen de mens in beweging zet: “Misschien is handelen zelf de
belangrijkste manier waarop verlangen naar zin zich manifesteert” (Alma, 2020, p.106).
Daarin schuilt volgens Alma ongrijpbaarheid en geheimzinnigheid. Door te handelen, gaan
we die geheimzinnigheid aan. Daarin worden we blootgesteld aan de verandering van de
wereld en haar materialen: “De maker verbindt zijn eigen bewegingen en gebaren met de
krachten en energiestromen die uit het materiaal iets tevoorschijn doen komen” (p.110). Alma
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heeft hier de productiemogelijkheden van de mens die bij Hans (1981) centraal staan voor
ogen. Waar meerdere speelvelden samenkomen, ontstaan dingen. Dat konden volgens Hans
zowel geestelijke als tastbare producties zijn. Aansluitend hierop stelt Alma dat:
“levensverkenning zich manifesteert op materiële wijze in de wereld, in hoe wij deze
vormgeven als een plek waar goed (samen)leven gestalte krijgt. Zij komt tot
uitdrukking in hoe wij ons kleden, hoe we wonen, hoe we ons voedsel bereiden, in de
cadeaus die we elkaar geven” (2020, p.110).

Dat de psychologische/cognitieve vermogens een belangrijk aspect vormen van de menselijke
bewogenheid, bevestigen Hans en Alma. Er ontstaat zogezegd een “mentaal-materiële
dynamiek die ons verandert” (Alma, 2020, p.112). Niettemin is deze dynamiek altijd
gesitueerd in een groter dynamisch geheel. Dat geheel zou een oneindig spel genoemd kunnen
worden.

De werking van taal
Dit beeld van een spelende levensverkenningen uit een essentiële aanvulling op het betoog
van Droogers. In lijn met Hans stelt Alma namelijk een dynamische interactie met de wereld
voor waarin de mens primair actief handelt (speelt). Cognitieve processen, die centraal staan
bij Droogers, zouden dus volgen op de handeling en daarbij maar een klein deel van de
zinervaring vormen. Het lijkt bij Alma namelijk niet de mens met zijn taal, kennis en
werkelijkheidsconstructies die de wereld doet ronddraaien; de wereld speelt, met of zonder
mens. Zingeving alleen als een cognitief project uitwerken, zou daarom tekort schieten.
Tegelijkertijd lijkt deze opvatting voorbij te gaan aan het complexe menselijke denkvermogen
dat de vraag naar de zin van het leven überhaupt mogelijk maakt. In die zin lijkt het een
kwestie van perspectief of de mens primair handelt of denkt. Hoe dan ook lijkt de interactie
tussen denken en handelen een essentieel aspect van het menselijke spelvermogen.
De kritiek van Hans lijkt voornamelijk gericht op de menselijke neiging om het
speelproces te beperken tot de taal. Voor mensen is taal inderdaad essentieel voor het spel,
maar volgens Hans behoort spelen tot de natuurlijke wereld en de wereld van menselijke taal,
hoewel het natuurlijke de taal daarin ontegenzeggelijk voorafgaat – en dus moet het
menselijke spel méér dan taal alleen zijn. “All of that which is considered culture is an
example of the playing out of man’s play with language” (Hans, 1981, p.16). Zo schaart Hans
het menselijke taalproject onder een groter geheel van spelen.
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Taal is een productie van het menselijke spel, maar heeft tegelijk ook zelf een
productieve kracht, en daarmee een creatief vermogen. Dit creatieve vermogen van taal sluit
aan op Droogers’ uiteenzettingen. Maar de kern (kritiek) van Hans’ verhaal is dat de context
van de wereld de taal beperkt (1981, p.96). Met andere woorden: taal kan slechts aansluiten
bij de contexten die de wereld, en ons denken, biedt. Taal geeft zo woorden aan ons denken
en de aan ons verschijnende werkelijkheid. Taal biedt in die zin wel een oriëntatiepunt, maar
het mag volgens Hans niet het uitgangspunt zijn. Droogers lijkt daarop aan te sluiten: “Taal
roept werkelijkheden op die zonder veel discussie als ‘werkelijkheid’ worden gezien. (…)
Werkelijkheid is een betrekkelijk begrip en een nieuwe werkelijkheid is snel geschapen”
(2010, p.215). Hij benoemt bijvoorbeeld de impact die films, games en boeken op de
menselijke ervaring hebben. Droogers stelt zelfs dat
“het menselijk vermogen om een andere werkelijkheid op te roepen zo krachtig is dat
het tot ziekte kan leiden. (…) De aangename keerzijde hiervan is dat patiënten, door
het kunnen oproepen van heilzame betere werkelijkheid, zich beter kunnen gaan
voelen” (p.217).

Aansluitend stelt Hans dat taal ons in staat stelt om de werkelijkheid anders voor te stellen.
Daarin huist de kracht van taal: taal kan de mens in beweging zetten (Hans, 1981, p.96). Hans
verklaart zo de mobiliserende en sturende werking van opgeroepen werkelijkheden, zoals
bijvoorbeeld die van religie en wetenschap. Hans wijst op de wisselwerking van taal (p.106):
taal bespeelt de mens, maar de mens speelt ook met taal. Hans lijkt in herinnering te willen
brengen dat taal een menselijke constructie is die het denken en handelen onder woorden
brengt; taal is mobiliserend maar ook beperkend. Vastklampen aan talige opgeroepen
werkelijkheden, is de valkuil. Taal legt beslag op ons werkelijkheidsbesef en stuurt op die
manier onze handelingen; de opgeroepen werkelijkheden lijken de mens zo te kunnen
“betoveren” dat de mens er (tijdelijk) door wordt “gevangen” (Huizinga, 1938; Carse, 1986;
Droogers, 2010). “Voor praktisch alle vormen van spel geldt dat de mensen die ze met zo veel
overtuiging beoefenen, al generaties geleden hebben vergeten dat ze met een spel bezig
waren” (Droogers, 2010, p.232). Het lijkt daarom noodzakelijk om blijvend na te denken over
de werking van taal; spelen met taal verondersteld elasticiteit en veranderlijkheid.

Cultuurkritiek
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Gemeenschappelijk lijken Huizinga, Hans, Carse, Droogers en Alma te willen wijzen op het
gegeven dat de mens wordt bewogen door diens opgeroepen werkelijkheden. Ze onderkennen
allemaal de kracht en noodzaak hiervan. Tegelijk zijn ze allen kritisch op dit menselijke
vermogen. De mens lijkt namelijk gemakkelijk uit het oog te verliezen dat ons
werkelijkheidsbesef een menselijke constructie is; de opgeroepen werkelijkheden staan niet
noodzakelijk gelijk aan de realiteit.
Carse stelt dat cultuur wordt getypeerd door afwijking, verandering en spel met
oneindige mogelijkheden (1981, p.44). Maar de mens lijkt te kunnen worden opgeslokt in die
mogelijkheden. En daardoor kan de mens een relativerende knipoog missen. Hierin schuilt
hun cultuurkritiek wanneer wordt uitgegaan van een definitie van cultuur “als het menselijke
vermogen om betekenis te geven aan de werkelijkheid en aan alles wat met dat vermogen
bedacht en gedaan wordt” (Droogers, 2010, p.24). Dat gaat namelijk voorbij aan de
gesitueerde relatie die de mens heeft met de wereld. Cultuur lijkt namelijk altijd gesitueerd in
een groter geheel; het menselijk-zijn is altijd gesitueerd in een omvattende natuurlijke orde
(of chaos). Hans presenteert daarom een verruimd ecologisch perspectief waarvan cultuur een
onderdeel is. Volgens hem betekent dit perspectief niet het einde van de cultuur. Evenmin
betekent dit dat cultuur wordt beschouwd als “a lesser thing” (Hans, 1981, p.200). Want
wanneer cultuur (de mens) juist begrip genereert van de verbondenheid die bestaat tussen de
mens en de wereld, en van de algehele verbondenheid die er bestaat, dan wordt cultuur “a
greater thing” (p.200). In de
cultuurkritische houding van Hans lijkt
dus een uitnodiging te zitten om ons
menselijke perspectief te verruimen en
de verbinding aan te gaan met de
(natuurlijke) wereld. Op die manier
wordt de menselijke levensverkenning
een speels zoeken naar oneindige
mogelijkheden van zin in een zinnige
wereld, los van een antropocentrische
fixatie.
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En nu?
In dit hoofdstuk stond de menselijke zinervaring centraal vanuit de vraag hoe spelen zich
verhoudt tot zingeving bij Droogers. Droogers presenteerde zingeving als een brede horizon
met een divers en veranderlijk levensbeschouwelijk landschap. Centraal stond een
wisselwerking tussen een exclusieve greep op de werkelijkheid en oneindige mogelijke
werkelijkheden; waar religie voor de langste tijd het zingevingspalet aanbood, lijkt het nu aan
het individu zelf om zin te geven aan zijn leven. Concluderend presenteerde Droogers spel als
een interactie tussen de vele zingevende werkelijkheden; de menselijke omgang met
verschillende opgeroepen werkelijkheden. Daarvoor introduceerde Droogers het concept
zachte macht, die anderen in hun kracht zet en het (samen)spel mogelijk maakt. Met zachte
macht kunnen verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan. Daarvoor is het wel
noodzakelijk dat spelers het zingevingsspel, met verschillende co-existerende spellen, serieus
nemen. Anders wordt het zingevingsspel, het leven, maar een relativerend gebeuren. Omdat
de spelers en de spelmogelijkheden toenemen en ontwikkelen is het noodzakelijk om het spel
alsmaar te herstarten; het is nooit af.
Tegelijk ontstaat hier een subjectivistische tendens. In de samenleving is voor het
individu keuze uit veel zingevingsbronnen. Soms werpt dat zinloosheidsgevoelens op; welke
bron is nou de beste? Overrompeld door een palet aan kleuren, kan het leven kleurloos
blijven. Deze realisatie kan een actief nihilisme aanwakkeren (zie Bijlage 3); het leven is een
leeg canvas dat zelf ingevuld moet worden. Daar ontstaat een oproep tot (speelse) creativiteit.
Je kan kiezen om het geheel in één kleur, complementaire kleuren, ton sur ton of wat dan ook
te schilderen. Voor ieder wat wils, smaken verschillen. Mocht je keuze je niet bevallen, dan
geef je het een nieuw likje verf. Dat kan overkomen als een luxe, maar kan ook zorgen voor
keuzestress. Vooral als je omgeving het (vaak) niet eens is met je kleurkeuze; dominante
geluiden kunnen je beïnvloeden. Uiteindelijk vormen alle kleuren, van alles en iedereen
samen, een donkerbruine smurrie. Ogenschijnlijk niet de meest plezante kleur, maar het vormt
een mooi aards canvas voor verdere creatieve uitingen; aardebruin vormt vruchtbare,
gemeenschappelijke speelgrond. Onze subjectieve belevingen en mogelijkheden lijken dus
altijd gefundeerd op een groter geheel (een totaliteit).
Droogers’ betoog behoeft een aanvulling; door de focus op het zingevingsvermogen
van de mens, wordt de wereldlijke situatie van de mens gemakkelijk vergeten. Menselijke
culturen zijn namelijk, zo toonde Hans, altijd verbonden met een groter (natuurlijk) geheel.
De mens kan van dit geheel op een zingevende (en speelse) manier kennis nemen. Dit
perspectief op zingeving toont dat menselijke (speel)mogelijkheden altijd verbonden zijn met
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wereldlijke/natuurlijke mogelijkheden. Hier ontstaat de oproep om de menselijke/culturele
vermogens te blijven verruimen. Dit lijkt echter te kunnen worden verhinderd door dominant
vastgestelde werkelijkheden c.q. spelwerelden (zie Bijlage 3). Deze werkelijkheden roepen,
middels een sociaal contract, betoveringen op die maatschappelijk vormen kunnen aannemen
(Stenros, 2015). Deze dominante maatschappelijke betovering kan het speelse/creatieve en
natuurlijke vermogen van cultuur ondermijnen/overschaduwen. Daarom staat in het volgende
hoofdstuk een maatschappijkritiek centraal die duidelijk maakt uit welke elementen deze
dominante betovering bestaat.
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Hoofdstuk 4. Spelen in een prestatiemaatschappij.
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Inleiding
Spelen (play) gebeurt, zo betoogde Hans in hoofdstuk één, altijd in een grote(re) context; het
is een interactie met de wereld, vol eindeloze mogelijkheden en veranderingen. Als we willen
samenleven, heeft die interactie sturing en kaders nodig. Spelregels zorgen voor veiligheid en
duidelijkheid in de omgang met anderen, waardoor een gezamenlijk referentiepunt/perspectief
ontstaat (Alma, 2020). Automatisch zorgt dit voor begrensdheid: gezamenlijk worden grenzen
afgesproken waarbinnen we kunnen spelen. Anders ontstaat er chaos, en bij samenspelen is
orde nodig. Hoofdstuk twee behandelde daarom games als onderscheidende en sociale
(speelse) contexten; een soort speelwerelden die naast elkaar kunnen bestaan. Samen vormen
speelwerelden de maatschappij: een overkoepelende, afgesproken orde (Stenros, 2015). Die
functioneert alleen goed als hij serieus genomen wordt.
Carse (1986) getuigde in zijn beschrijving van eindige spellen dat ze verbonden zijn
met grenzen, zekerheden, regels en regelmatigheden, die de realiteit behapbaar maken. De
kaders van de eindige spellen zorgen voor structuur en beperken onvoorspelbaarheid; er is
altijd een duidelijke uitkomst. Eindige spellen hebben winnen als doel. Daarvoor is het
noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan de regels van de speelwereld. Spelbrekers
verwerpen de bestaande orde. Ze gaan aan de haal met wat door het collectief als waarde- en
betekenisvol is aangenomen. Ze realiseren zich dat alle ordes, en daarmee alle betekenissen,
menselijke constructies zijn (Hinman, 1975; Bijlage 3). Volgens Nietzsche ontstaat daar de
creatieve oproep om zelf spelenderwijs zin te geven aan het leven.
Tegelijkertijd kunnen mensen/spelers zo opgaan in de geconstrueerde speelwereld(en),
dat ze zelf een speelbal kunnen worden; spelers spelen het spel met zo veel ernst dat ze
vergeten dat de speelwereld geconstrueerd is. De heersende orde/macht en de rechtvaardiging
daarvan heeft ze zo geconditioneerd, dat ze niet beter weten, en de heersende verhoudingen
toejuichen (Droogers, 2010). De heersende orde houdt zo stand, en voorziet iedereen binnen
die orde van betekenis en exclusieve waarheden.
In deze tijd lijkt het individu aangewezen op het vinden van eigen betekenissen,
waarheden en waarden. Het vinden van een authentieke/persoonlijke identiteit lijkt daardoor
het kernpunt van de heersende sociale orde; de zoektocht naar identiteit vormt de
hedendaagse sociale verbeelding (Latré, 2018). De persoonlijke werkelijkheid en die van de
heersende sociale orde interageren met elkaar. Hier ontstaat een spel van mogelijkheden
tussen het ergens bij horen en het onderscheiden. Voor Droogers (2010) lijkt dit het
menselijke spelvermogen te typeren: tegelijk met meerdere werkelijkheden om kunnen gaan.

73

Waar die werkelijkheden naast elkaar bestaan, elkaar respecteren en met elkaar interageren, is
het zingevingsspel mogelijk: samenspelen is goed samenleven.
Toch lijkt de heersende sociale werkelijkheid de zingevingsmogelijkheden te
overschaduwen en een maatschappelijke onvrede te typeren: depressies, burn-outs, gevoelens
van minderwaardigheid, zinloosheid, angst, woede, haat en onbehagen zijn alom aanwezig.
Veel denkers stellen daarom dat we in een zingevingscrisis verkeren of erop afstevenen.
Michael Sandel biedt passende reflecties op de hedendaagse maatschappij. Zijn inzichten zijn
verrijkend voor de crisis waarin we ons begeven.
In een zoektocht naar hoe deze heersende sociale orde, de maatschappij, zich verhoudt tot
spelen wordt eerst ingegaan op hoe de maatschappij zich manifesteert als spel. Vervolgens
wordt de prestatiemaatschappij kritisch onder de loep genomen. Zonder de huidige
maatschappij volledig in diskrediet te brengen, wordt tenslotte, vanuit speelse invalshoeken,
een ecologische visie geboden op een waardige manier van samenleven c.q. samenspelen.
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Maatschappelijk spel
“No one can play a game alone. One cannot be human by oneself. There is no selfhood
where there is no community. (…) We are who we are in relating to others” (Carse,
1986, p.37)

In hoofdstuk drie werd cultuur benaderd vanuit het idee dat het werkelijkheden oproept en
construeert. De vaak talige aard van die constructies, werd bekritiseerd. Taal is een symbool
van betekenis en maakt het mogelijk om betekenissen uit te wisselen (Geertz, 1973; Droogers,
2010). Aan die betekenissen wordt door mensen gemakkelijk vastgeklampt; taal verwoordt
culturen die beslag leggen op het individuele en sociale werkelijkheidsbesef dat menselijk
handelen aanstuurt. Culturen kunnen fungeren als sociale structuren van betekenis die zich
bijvoorbeeld fysiek manifesteren als sprookjes, films, schilderijen, liederen, etiquette,
politieke propaganda, architectuur, recepten en mode (Geertz, 1973). Enerzijds lijkt het
belangrijk dat die zaken de mens betoveren, omdat ontstane waarden en betekenissen dan niet
worden afgebroken door een relativerende tendens. Anderzijds moet men niet vergeten dat
alle betekenisstructuren menselijke constructies zijn die in dienst staan van een groter
geheel/het oneindige spel (Hinman, 1975; Hans, 1981; Carse, 1986; Alma, 2020).
Cultuur heeft volgens Carse op zich geen grenzen: het bestaat in veelvoud, iedereen
kan eraan deelnemen, het verandert en blijft open voor ontwikkeling. Cultuur ziet haar
verleden als iets wat is geweest, opnieuw begon en altijd nieuwe openingen biedt. Daarmee
verafschuwt cultuur niet de traditie. Integendeel:
“Grotere betekenis wordt gehecht aan die variaties die traditie op een nieuwe manier
in beeld brengen, waardoor het bekende als onbekend kan worden gezien, omdat het
een nieuwe beoordeling vereist van alles wat we zijn geweest - en dus van alles wat
we zijn. Culturele afwijking brengt ons niet terug naar het verleden, maar zet voort wat
in het verleden is begonnen en niet is voltooid. (…) Cultuur weergalmt met het gelach
van onverwachte mogelijkheden” (Carse, 1986, p.44).

Diegenen die beseffen dat cultuur voortkomt uit spel met eindeloze mogelijkheden, zijn
oneindige spelers, stelt Carse. Omdat niemand dat spel alleen kan spelen, zijn we in onze
betekenisgeving afhankelijk van anderen (samenspel, binnen zowel culturen als
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maatschappijen). Uiteindelijk ontstaan in dit relationele (samen)spel manieren om de
samenleving te duiden.
Carse (1986) stelt dat de maatschappij een uitwerking is van onze gezamenlijke
culturele vermogens. Wanneer we iets vaststellen middels de eindeloze culturele
mogelijkheden, bewegen we meer naar een maatschappij toe. Om de maatschappij te laten
werken en gelden, moeten de “spelers” de noodzaak en grenzen ervan onderkennen. Dat
betekent niet dat cultuur en maatschappij elkaars tegenstanders zijn.
“De maatschappij is eerder een soort cultuur die volhardt in zichzelf tegenspreken, een
vrij georganiseerde poging om de vrijheid van de organisatoren en de georganiseerden
te verbergen, een poging om te vergeten dat we opzettelijk onze beslissing zijn
vergeten om aan deze wedstrijd deel te nemen en erin door te gaan” (1986, p.41).

Carse typeert de maatschappij als een eindig spel, dat binnen zijn grenzen bestaat uit
meerdere kleine eindige spellen die in dienst van de maatschappij staan. Als voorbeeld neemt
Carse scholen. Scholen reiken rangprijzen uit, diploma’s. Die
“kwalificeren op hun beurt afgestudeerden voor competitie in nog hogere games bepaalde prestigieuze hogescholen bijvoorbeeld, en vervolgens bepaalde professionele
scholen daarbuiten, met een voortdurende reeks hogere games in elk van de beroepen,
enzovoort” (1986, p.42).

De maatschappij is, zoals een eindig spel, getypeerd door zijn numerieke, ruimtelijke en
tijdelijke grenzen: “zijn burgerschap is nauwkeurig gedefinieerd, zijn grenzen zijn
onschendbaar en zijn verleden is vastgelegd” (p.42). Samenvattend lijkt een maatschappij een
soort zelfgekozen en geaccepteerde publieke dwang te bewerkstelligen die zichzelf in stand
houdt.
Macht speelt, zoals we al in hoofdstuk twee zagen, volgens Carse een belangrijke rol
in de maatschappij. Die macht wordt vastgesteld door het spelen van verschillende eindige
spellen. Winnaars krijgen titels, eigendom en daardoor macht. Maatschappijen kunnen ook
met elkaar strijden. Verschillende ideologieën en hun leiders strijden dan om de meeste
maatschappelijke aanhang. Burgers hebben belang bij de macht van hun maatschappij omdat
hun persoonlijke macht, titels en eigendom gaan of staan bij de gehele waarde van hun eigen
maatschappij.
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Maatschappijen zijn volgens Carse dus gebonden aan (machts)spellen, waarin op
verschillende manieren gespeeld wordt om macht te winnen. Een maatschappij functioneert
alleen als wordt vergeten dat het een product is van cultuur (1986, p.41), want cultuur
veronderstelt altijd een verder. De heersende structuur van een maatschappij heeft juist
grenzen nodig. Waar de cultuurkritiek in hoofdstuk drie wees op het ontbreken van een
omvattender (natuurlijk) perspectief, drukt de maatschappelijke tendens dit perspectief zelfs
de kop in. De kern van een maatschappij is namelijk het valideren, voeden en versterken van
haar eigen bestaan (Hans, 1981, p.141; Carse, 1986).
Carse stelt dat we onze oneindige speelsheid uit het oog kunnen verliezen wanneer we
uitsluitend spelen om maatschappelijke redenen. Er moet een gezonde balans bestaan tussen
speelsheid en ernst (Carse, 1986; Droogers, 2010), anders dreigt onze speelsheid te worden
verworpen: “Even the open playfulness of children is exploited through organized athletic,
artistic, and educational regimens as a means of preparing the young for serious adult
competition” (Carse, 1986, p.38). Helaas is deze boodschap van Carse bijna 40 jaar later nog
actueel: de maatschappij lijkt meer dan ooit ingesteld op (individuele) verdiensten, prestaties
en succes. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
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De prestatiemaatschappij
De beschrijving van de hedendaagse (prestatie)maatschappij komt uit het boek De tirannie
van verdienste (2020) van Michael Sandel. Door zijn Amerikaanse achtergrond en situering
redeneert hij vooral vanuit een Amerikaanse (USA) context. Hij breidt die context uit naar
een algemene Westers-maatschappelijke context; er lijken veel overeenkomsten te zijn in
Westers-maatschappelijke beschrijvingen. De veronderstelling is dat alle Westersemaatschappijen een voltooide meritocratie nastreven. Sandel stelt zelf dat meritocratie
schadelijk is voor alle democratische maatschappijen.
In een meritocratie wordt de sociaaleconomische positie van het individu bepaald op
basis van verdiensten. Het resultaat is een maatschappij waar vanuit een ‘eerlijke’ en ‘gelijke’
premisse wordt gestreden om succesvolle prestaties. In deze prestatiemaatschappij draait het
om hard werken, je talenten benutten en succes behalen. Sandel schetst in zijn boek hoe deze
tendens voortkomt uit een protestants arbeidsethos (zie ter verdieping Bijlage 4). Dit ethos
resulteerde geleidelijk in een meritocratisch imperatief, rustend op het geloof dat hard werken
loont; wie hard werkt, verdient succes. En succes lijkt het middel tot het (individuele)
welzijnsdoel. Daarom wordt inzet en toewijding beloond met succes. Wie geen succes heeft,
heeft dat omgekeerd dus te danken aan zijn gebrek aan inzet en toewijding. Mits iedereen
gelijke (start)kansen heeft, lijkt dit een eerlijk en rechtvaardig perspectief. Tegelijkertijd
kunnen de uitkomsten van deze gelijke start nooit gelijk zijn; het leidt automatisch tot
ongelijke uitkomsten en maatschappelijke verdeeldheid. Kortom, de meritocratie is volgens
Sandel de maatschappelijke ideologie van onze tijd. Volgens Droogers is een ideologie een
vorm van levensbeschouwing waardoor zin wordt gegeven aan het leven (Droogers, 2010,
p.19). Geloven in meritocratie betekent dus: geloven dat meritocratie zorgt voor
(rechtvaardige) zingeving (zie ter verdieping Bijlage 4).

Geloven in verdiensten
Prestatiegerichte en kennisgerichte tendensen binnen Westerse maatschappijen bevestigen een
geloof in het meritocratisch rechtvaardigheidsprincipe. Sandel zet vraagtekens bij dit principe,
omdat het is gebaseerd op een geloof. Hij beschrijft de ongelijke uitkomsten van meritocratie
met de retoriek van het opklimmen: ongelijke uitkomsten zijn rechtvaardig, omdat de
veronderstelling heerst dat opklimmen een eigen verantwoordelijke keuze is. Hierdoor
geloven de winnaars van de meritocratie dat ze hun succes verdiend hebben. De verliezers
geloven dat ze hun niet-slagen aan zichzelf te wijten hebben, met verdiende
minderwaardigheidsgevoelens als gevolg. “Een samenleving die gelegenheid om op te
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klimmen viert, velt een hard oordeel over iedereen die daar niet in slaagt” (Sandel, 2020,
p.162).
Sandel is zeer kritisch op deze vorm van samenleven. Daartoe benoemt hij dat de
meritocratie werd bedacht en gepresenteerd als een dystopie door de Britse socioloog Michael
Young in zijn boek The Rise of the Meritocracy (1958), een satirisch werk dat de gebreken
van meritocratie toont. Zo zou meritocratie
kritiek op het systeem bij voorbaat
diskwalificeren; wanneer mensen (niet)
krijgen wat ze verdienen, komt dat door
henzelf. Daarnaast zorgt de meritocratie voor
een “gerechtvaardigde” diepe kloof tussen
arm en rijk, want wie meedoet aan het
meritocratische spel gaat akkoord met de
ongelijke uitkomsten (Sandel, 2020; Carse,
1986). Dit zorgt voor hoogmoed bij
winnende elites, die neerkijken op verliezers.
De verliezers valideren op hun beurt de macht van de winnaars omdat die “eerlijk hebben
gewonnen”. Sympathie voor verliezers, door de winnaars en door de verliezers zelf, wordt
daardoor afgeschoten. Young voorzag dat deze heersende hoogmoed zou leiden tot onrust,
woede en opstand van ‘verliezers’ tegen de heersende elites. Volgens Sandel komt dit omdat
het meritocratische ideaal in de kern niet deugt, omdat de rechtvaardiging van de ongelijke
uitkomsten onrechtvaardig is.
Sandel stelt dat wat een samenleving prijst en beloont, nooit werkelijk onze eigen
verdienste weerspiegelt (2020). Een talentvolle voetballer heeft bijvoorbeeld het geluk dat
zijn talenten door velen worden geroemd. Toevallig is voetbal een zeer populaire sport,
waardoor profvoetballers veel geld verdienen. De voetballer steekt veel moeite in training en
beloningen en de lof vormt goede prikkels. Maar dat komt niet echt van hemzelf: hij is
simpelweg op de juiste plek geboren, met de juiste talenten. Sandel lijkt hier geen rekening te
houden met een utilitaristische visie op verdienste. Want de voetballer maakt een enorme
hoeveelheid mensen gelukkig met zijn verdiensten en wordt daar naar beloond. Sandels
kritiek is vooral gebaseerd op het disfunctionele aspect van een gelijke startkans binnen het
meritocratische arbeidsethos.
Een werkelijke meritocratie zal dus niet snel worden bereikt; we zullen niet (snel)
verwezenlijken dat getalenteerde mensen zichzelf moeten handicappen omwille van
79

eerlijkheid, zoals wanneer een getalenteerde voetballer lood in zijn schoenen zou moeten gaan
dragen om anderen een gelijke kans te geven. Omgekeerd lijkt Sandel geen oog te hebben
voor de mogelijkheid om via technologie (denk aan het transhumanisme) de mensen ‘gelijke
kansen’ te bieden. Daar wordt gezocht naar manieren om de natuurlijk gestelde grenzen van
de mens te doorbreken middels, bijvoorbeeld, genetische manipulatie. Hoe dan ook wordt
volgens hem in de huidige samenleving bij beloningen te weinig rekening gehouden met
geluksfactoren, die niet door de mens kunnen worden afgedwongen, maar door de
meritocratische ideologie worden overschaduwd (Sandel, 2020, p.173). Sandel verwerpt dit
simplistische geloof in de meritocratie omdat volgens hem onze verdiensten vooral gebaseerd
zijn op geluk (p.184).
Tegelijkertijd benadrukt Sandel dat het meritocratische ideaal een vertekend beeld
presenteert van wat waardevol is door geloof in de marktwerking (2020; Bijlage 4). “In
moreel en psychologisch opzicht wordt het onderscheid tussen verdienste en waarde zo gering
dat het vrijwel verdwijnt” (p.189). Wanneer hard werken, het behalen van diploma’s en
succes op de vrije markt worden beloond met een goede baan en een goed salaris, wordt geld
een afspiegeling van iemands verdiensten. Rijkdom weerspiegelt dan iemands bijdrage aan de
samenleving en werkt zelfgenoegzaamheid, jaloezie en hoogmoed in de hand. Tegelijkertijd
vertelt het de armen “dat hun armoede een afspiegeling is van hun geringere bijdrage”
(p.189). Sandel merkt kritisch op dat wat waardevol is op de markt, een toevallige
samenkomst is van hoe de markt werkt (p.192). De vermeende waarde van economisch
presteren komt daardoor in een ander daglicht te staan. Het lijkt meer te maken te hebben met
een kansspel c.q. economisch speculeren, met onzekere investeringen en experimenteren in
handel als voorbeelden. Het onvoorspelbare, veranderlijke en deels op geluk gebaseerde
karakter van het spelen komt dus ook in economische prestaties naar voren. Waarde wordt
dan afgemeten aan het wagen van de juiste gok.
Volgens Sandel is het “een vergissing om te denken dat het geld dat mensen verdienen
door in te spelen op de voorkeuren van consumenten een afspiegeling zou zijn van hun
verdienste of van wat in moreel opzicht juist is” (2020, p.192). Behoeften van consumenten
leidend maken bij waardering, lijkt moreel onjuist omdat het geen rekening houdt met hoe
(kapitalistische) marktwerking onze verlangens corrumpeert. Want wanneer waarde
gelijkstaat aan marktwaarde, zullen bijvoorbeeld succesvolle drugsproducenten hoog in het
vaandel staan. Die verdienen namelijk bakken met geld aan de vraag van de consument. Hoe
de vraag naar bijvoorbeeld drugs verschilt van de vraag naar andere producten die de
productiemaatschappij aanbiedt, is onduidelijk. Kortom, de (corrumperende) impact van de
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markt op onze verlangens moet niet worden onderschat (Hans, 1981; Carse, 1986; Sandel,
2020; Alma, 2020); het zou ethisch gezien belangrijker zijn om de juiste behoeften tot stand te
brengen (zoals de noodzaak van gezonde voeding) dan het bevredigen van onjuist
gegenereerde behoeften (zoals het in stand houden van suikerverslaving) (Sandel, 2020,
p.195).
Op dit vlak lijkt Sandel (2020) op de maatschappijkritiek te stuiten die ook bij Hans
voorkomt. Het kapitalistische systeem valideert en legitimeert zichzelf namelijk als een goed
fundament voor de maatschappij. De kapitalistische boodschap is dat de economie in dienst
staat van het individu/de consument en diens behoeftebevrediging (Sandel, 2020, p.194;
Hans, 1981, p.142). Maar eigenlijk valideert het systeem zichzelf door alsmaar nieuwe
behoeften te creëren. Volgens Hans is het doel van kapitalisme altijd om groei en productie te
bevorderen, en zichzelf zo te reproduceren (1981, p.142). Het geloof in dit systeem valideert
automatisch het grootkapitaal, ook al gaat dat ten koste van anderen (p.150).
Het probleem is volgens Hans dat we een eenzijdig perspectief op de waarde van
producties (en dus spelen) nastreven, die eigenlijk destructieve uitwerkingen hebben (1981,
p.143). Anders gesteld, er ontstaat een exces aan eenzijdige productiviteit met als doel de
behoefte van de consument te sturen. Zo ontstaat volgens Hans het vertekende perspectief op
verlangen als een opvulling van leegte (zie hoofdstuk 1). Verlangen wordt dan het opvullen
en bevredigen van behoeften die de markt zelf heeft gecreëerd, zoals rijkdom en succes. Het
werkelijke verlangen, een stuwende kracht om het leven te leven en positief te produceren,
wordt daardoor onderdrukt.
Dit perspectief van Hans op kapitalisme houdt verband met Sandels betoog omdat hij
toont dat de meritocratie helemaal niet in dienst staat van de algemeenheid, maar slechts van
een klein deel. Tegelijk houdt het systeem zichzelf in stand door het verlangen naar
succes/winst te laten functioneren als brandstof voor het productieve vermogen van de mens.
Kapitalisme is de motor van deze (uitputtende) tendens van moderne samenlevingen. Toch
wil Sandel niet afrekenen met het kapitalistische systeem als geheel; het gaat hem slechts om
een analyse van de onrechtvaardige uitwerkingen ervan (als zijnde een soort waarschuwing).
Sandel beschrijft hoe de huidige (prestatie)maatschappij werkt als een sorteermachine die
enkel slimheid, succes, excellentie en rijkdom beloont. Zo ontstaat een kloof tussen rijken en
armen, deelnemenden en uitgeslotenen, winnaars en verliezers. Maar door de focus op
diploma’s, kennis en rijkdom ontstaat er een corrupt sorteersysteem met vooroordelen voor
wie talent heeft en inspanning toont: prestaties worden verward met menselijke waardigheid
(Sandel, 2020, p.236-237).
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Dit zorgt eigenlijk voor verliezers aan alle kanten volgens Sandel. Winnaars lijken
namelijk getekend door het idee dat ze altijd moeten blijven winnen in een onvermoeibaar
streven. Die competitie begint zo jong mogelijk en overschaduwt de vrij-speelse kindertijd
(Erikson, 1969; Carse, 1986; Sandel, 2020;). De opkomst van deze competitieve cultuur “laat
zien hoe scholen en universiteiten zijn veranderd in een soort basisopleiding voor een
competitieve meritocratie, een opleiding in zelfpromotie en solliciteren” (Sandel, 2020,
p.248). De prestatiedruk neemt alsmaar toe in deze resultaatgerichte samenleving. Een
negatief gevolg hiervan lijkt een wijdverspreide epidemie op het gebied van de geestelijke
gezondheid: depressie, angst, burn-out en zelfdoding zijn aan de orde van de dag.
Tegelijkertijd heerst er een sterk demoraliserend en vernederend gevoel bij de verliezers van
de competitie: “Zelfs in zijn overwinning biedt [meritocratie] niet de zelfredzaamheid die het
belooft. Evenmin biedt het een basis voor solidariteit. Omdat ze weinig genereus is tegenover
verliezers en veeleisend tegenover winnaars, verwordt de verdienste tot een tiran” (p.263)
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De prestatiemaatschappij in context
Volgens Sandel nemen (populistische) opstanden gestaag toe, en heerst er grote onvrede
omdat de heersende elite mensen een minderwaardigheidsgevoel geeft. Door de
technocratisering en meritocratisering kan de meerderheid het maatschappelijke spel niet
meer meespelen. En wie niet meespeelt, wordt als verliezer gezien (Carse, 1986).
Hij stelt dat de meritocratie niet genoeg rekening houdt met de distinctie tussen toeval
en keuze; ze gaat ervan uit dat gelijke startkansen gelijke uitkomsten bieden en de kans op
risico en onvoorspelbaarheid verkleinen. Maar zoals gezegd
is het eindige spel fundamenteel onzeker. In elke competitie
zit een vorm van kansspel (Carse, 1986). Wanneer we Hans’
idee van play en Carse’s idee van het oneindige spel volgen,
wordt duidelijk dat onvoorspelbaarheid, verrassing en
verandering verweven zijn met het leven. Blijven geloven dat succes enkel gebaseerd is op
iemands individuele verdienste, is naïef. Het leven lijkt een soort (genetische) loterij. Volgens
Sandel (2020) moeten we stoppen een onderdrukkende hiërarchie op basis van die loterij te
creëren, omdat dat niet rechtvaardig is.
Rechtvaardigheid zou volgens Sandel altijd het uitgangspunt moeten zijn binnen een
samenleving en dat kan niet wanneer alleen maar een klein deel van de mensheid voordelen
geniet van de manier waarop we onze maatschappijen inrichten. Sandel predikt hier bijna een
soort communisme. Echter, waar het hem werkelijk om lijkt te gaan is oog te hebben voor de
(grote hoeveelheid) verliezers van de meritocratie. Consumentengedrag lijkt namelijk hun
enige waardevolle bijdrage aan het systeem. Consumeren benadrukt in deze maatschappij
namelijk verdienstelijkheid: het laat anderen zien dat we wedstrijden hebben gewonnen. We
beschikken dan namelijk over de middelen om te consumeren (Carse, 1986). De nadruk op
consumentisme heeft echter een ondermijnend effect op mens en wereld. Hans en Sandel
benadrukken beiden dat de mens een fundamenteel producerend vermogen heeft, dat volgens
Hans vanzelf ontstaat door speelse interactie met de wereld. Niet alleen produceert de mens
goederen, maar bijvoorbeeld ook ideeën over wat goed samenleven is (Sandel, 2020). De
nadruk op consumeren zorgt dat produceren enkel en alleen in dienst staat van het
consumeren. Die opvatting kan grotendeels worden ontkracht door het idee dat alle mensen
(in staat zijn om te) werken en produceren. Menselijk werk en de resulterende producties
kunnen worden gezien als een waardevolle bijdrage aan het gemeenschappelijke goed. Dit
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heeft bijvoorbeeld een centrale plaats in de filosofie van
Aristoteles, die stelde “dat het floreren van de mens afhankelijk
is van of we onze natuur kunnen verwezenlijken door onze
vermogens te cultiveren en uit te oefenen” (Sandel, 2020, p.283).
Het is daarom essentieel dat de mens altijd de mogelijkheden
krijgt om aan de samenleving bij te dragen met zijn werk en
daarom gerespecteerd wordt. Een maatschappij waarin
productieve vermogens van de mens afnemen, ondermijnt volgens Sandel de waardering van
zijn burgers. Dus Sandel lijkt toch een vorm meritocratie voor te stellen waarin erkenning
alomtegenwoordig is en losgekoppeld van financiële verdiensten. Vooral in een
marktsamenleving waar winst hoog in het vaandel staat, lijken we maar moeilijk te ontkomen
“aan de neiging om het geld dat we verdienen te verwarren met de waarde van onze bijdrage
aan het algemeen welzijn” (p.288). De opvatting van Sandel lijkt dus eigenlijk dat geld een
middel is (om iets mee te doen) en nooit een doel (winst) mag worden.
Wanneer winnen belangrijker is dan meedoen, lijkt de individuele waardigheid en het
geven (of vinden) van zin af te hangen van (financiële) winst. In de meritocratie staat
zogezegd veel op het spel, maar het mogelijke verlies van waardigheid is puur de betovering
van onze afgesproken maatschappelijke kaders. De boodschap (van o.a. Hans, Carse,
Droogers en Sandel) is volgens mij dat wanneer we dit beseffen, we er relativerend naar
kunnen knipogen, zonder het volledig in diskrediet te brengen en alle gecreëerde waarde te
vernietigen.

Spelen in de (prestatie)maatschappij
De vrije markt hoeft volgens de auteurs niet volledig te worden afgeschreven; hij zorgt
namelijk voor meer vrijheid in spel en productie. Dit sluit aan bij play (Hans, 1981). Hans
stelt namelijk dat de maatschappij en de vrije markt een speelveld (met meerdere speelvelden)
vormen waarin veel speelmogelijkheden tot stand komen (p.140). Spelen heeft inherent een
productieve uitwerking. Maar dit staat wel los van de (morele) waarde van productie en
consumptie (Hans, 1981; Sandel, 2020). Wanneer productieprocessen eenzijdig worden door
de kapitalistische tendens, wordt ons waardebesef en verlangen gecorrumpeerd door het idee
dat een leegte moet worden opgevuld (Hans, 1981). Er ontstaat een wisselwerking die
moeilijk te ontleden is en waardoor de werkelijke waarde van produceren en consumeren in
het geding komt. Juist omdat de werkelijkheid zo veranderlijk is, moeten we reflecteren op
onze verlangens, het speelgedrag dat eruit voortkomt en de resulterende producties. Een
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samenleving behoeft uiteraard bepaalde kaders en regels. De kapitalistische en
meritocratische maatschappij pogen dat kader te bieden. Met gedeeltelijk succes: we zijn op
veel gebieden vrijer en gelijker dan ooit. Tegelijk zijn de uitkomsten ervan minder vrij en
gelijk dan aanvankelijk gehoopt (Sandel, 2020).
Sommige producties rijzen de pan uit waardoor ons waardebesef kan corrumperen met
destructieve uitwerkingen voor mens en natuur. We exploiteren alles omwille van onze
menselijke productie en consumptie. Hans en Alma beschreven eerder dat de mens altijd
gesitueerd is in een groter natuurlijk geheel. De mens is daardoor afhankelijk van de natuur.
Aanvullend op Sandel zou gesteld kunnen worden dat we de natuur daarom moeten opnemen
als waardige speler in het idee en construct van de markt. Onze materialistische gerichtheid
zal daardoor grotendeels worden vervangen met een idealistische gerichtheid; (organische)
solidariteit wordt belangrijker dan overtollige consumptie.
Wanneer we de natuur puur zien als een grondstof, bedreigt dat onze producties.
Zowel Carse en Hans benadrukken dat we hierdoor vooral onszelf (de mens) benadelen. We
vernietigen daardoor namelijk onze eindeloze spel- en productiemogelijkheden, en onze
mogelijkheden tot verbinding met de natuur. Carse brengt in herinnering dat de klimaatcrisis
vooral een crisis is voor de mens (naast uiteraard de vele andere diersoorten). Doordat we
onze leefomgeving zo drastisch veranderen en vernietigen, vernietigen we onszelf, terwijl de
natuur blijft bestaan. Wanneer we bijvoorbeeld een oerwoud omkappen voor grondstoffen,
vernietigen we een zuurstofbron en meerdere ecosystemen. Maar de overgebleven woestijn is
nog steeds een stuk natuur met zijn eigen ecosysteem (Carse, 1986, p.121). De mens kan er
echter amper wonen. Door onze pogingen de natuur te controleren, controleren we volgens
Carse alleen onszelf.
We gaan door onze eindeloze pogingen de natuur te temmen en gebruiken vooral
voorbij aan de mogelijke verbinding met de natuur. We moeten volgens Carse daarom
stoppen de natuur enkel te (mis)gebruiken voor maatschappelijke redenen (1986, p.134). We
zouden ons antropocentrische perspectief moeten openen en de maatschappij moeten situeren
in een groot natuurlijk geheel (Hans, 1981; Carse, 1986). Zo kan er een (organische)
solidariteit ontstaan en blijven we onszelf eraan herinneren dat er meer is in het leven dan
winnen, succes en financiële rijkdom. Daar ontstaat wellicht ruimte voor openheid in een
oneindige streven naar (gezamenlijke levens)wijsheid: wijsbegeerte. Dit veronderstelt een
Platoons perspectief op meritocratie waarin wijsheid een verdienste is. Dat is iets anders dan
de fixatie op prestigieuze diploma’s (die Sandel bekritiseert). Aanvullend op Sandel kan
worden gesteld dat elke persoon en elke entiteit namelijk een eigen wijsheid bezit die buiten
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de meritocratische (maatschappelijke) grenzen bestaat. Er zijn namelijk oneindige
spelmogelijkheden met elkaar en de natuur; er is een rijkdom aan mogelijkheden, mits we die
mogelijkheden waardig in stand houden en in ons bewustzijn brengen. Zo wordt het mogelijk
het spel voor onszelf en voor anderen voort te zetten. Zo wordt spelen fundamenteel
zingevend of zinstichtend, en wel in een ecologisch perspectief op de wereld als geheel. Voor
dat spel zijn bezittingen en diploma’s overbodig.
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De samenspeling
De paradox van de (prestatie)maatschappij is dat het zou moeten zorgen voor gezelschap en
hulp, maar uitmondt in diepe verdeeldheid en ongelijkheid: het werkelijke samenleven wordt
overschaduwd door individuele fixaties op het verkrijgen van macht, titels en eigendom. En
wie niet kan winnen, consumeert zijn waardigheid. Dit is wel een zeer duister perspectief op
de maatschappij. De mens in het westen lijkt het namelijk beter te hebben dan ooit
(Kunneman, 2005). Maar als onze individuele mogelijkheid tot consumptie welzijn typeert,
wordt voorbijgegaan aan de noodzakelijke gemeenschapszin, solidariteit en respect voor
anderen (Kunneman, 2005; Sandel, 2020). Andersom gesteld: ideële gerichtheid zou onze
materiele gerichtheid dus moeten vervangen.
De maatschappij lijkt veel bronnen/idealen van zingeving te bieden om de menselijke
problemen (zingevinsvragen) op te lossen. Maar die bronnen lijken te eenzijdig gefixeerd op
individuele verantwoordelijkheid, het verkrijgen van individuele identiteit en het overwinnen
van het eigen onvermogen.
“Mensen willen tekorten te boven komen en zoeken naar heelheid en vervulling.
Voorbeelden van zulke tekorten zijn allerlei vormen van eigen onvermogen, het
ontbreken van een levensdoel, een gebrek aan moreel besef, de zoektocht naar
identiteit, of allerlei ellende, alleen te stoppen door de dood – die de grootste
onvolkomenheid vormt” (Droogers, 2010, p.109).

Sommigen spreken in deze context van een algehele zingevingscrisis, die wijst naar het
ontbreken van een gemeenschappelijk narratief van verbondenheid en waardigheid. Nog erger
is als onverdienstelijkheid in de prestatiemaatschappij die waardigheid en zingeving definitief
de kop indrukt.
Volgens Carse is het grootste kwaad dat je iets of iemand kan aandoen om dat- of
diegene de mond te snoeren (1986, p.32), want dan stoppen de (individuele)
spelmogelijkheden. Carse stelt zelfs dat onze maatschappij sommige mensen tot afvalstof
verklaart (waste persons). Ze zijn dan niet meer nuttig voor de samenleving. De premisse van
de prestatiemaatschappij lijkt dat de afvalligen dit aan zichzelf te danken hebben. “De
veeleisende opvatting van de individuele verantwoordelijkheid maakt het moeilijk een beroep
te doen op solidariteit en wederzijdse verplichting, terwijl dat ons juist in staat zou kunnen
stellen de toenemende ongelijkheid in onze tijd te bestrijden” (Sandel, 2020, p.250). We
lijken soms te vergeten dat we samen op de wereld zijn. We zijn wel individuen, maar de som
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der individuen is altijd de gemeenschap. “De huidige neiging tot het individualisme zal het ik
veel vaker de ruimte geven, maar het wij blijft niettemin aanwezig. Anders is volstrekte
eenzaamheid het resultaat.” (Droogers, 2010, p.139).
Willen we waardig samenleven, dan moeten we op zoek naar (maatschappelijke)
spelvormen die de individuele tendens te boven gaan, waarin welzijn niet afhankelijk is van
individueel (materieel) succes en bezittingen. Dat vraagt om openheid, geduld en wijsheid,
die vaak worden weerspiegeld als verdienstelijkheden die passen bij ouderdom. Maar door
onze competitieve focus lijken we te zijn vergeten dat er ook waarde bestaat buiten onze
individuele verdiensten: “it is only by remembering what we have forgotten that we can enter
into competition with sufficient intensity to be able to forget we have forgotten the character
of all play: Whoever must play cannot play” (Carse, 1986, p.74). Maar wanneer het niet in je
bewustzijn ligt dat je vrijwillig aan het huidige maatschappelijk spel meedoet, dan kan je er
ook niet vrijwillig uit stappen. Daarnaast worden zij die niet meedoen (of kunnen doen) aan
de maatschappij als dysfunctioneel gezien (Carse, 1986, p.76; Sandel, 2020). We moeten
daarom gezamenlijk de schema’s van de samenleving veranderen. Volgens Droogers kan dat
op een speelse en serieuze manier (2010, p.144). Het is speels wanneer we ons realiseren dat
onze werkelijkheden en zingeving uit vele mogelijkheden bestaan. Dit veronderstelt (speelse)
flexibiliteit van de geest; we worden omvat door het spel, dat we op een gepaste manier
serieus nemen, maar realiseren ons tegelijk dat we ook buiten dit spel (be)staan. Het wordt te
serieus wanneer wordt vastgehouden aan (schadelijke) maatschappelijke ideologieën. Er staat
dan veel op het spel en men wil de huidige structuren niet graag kwijtraken. Volgens Carse is
een maatschappij daarom vaak in strijd met de culturen die in zichzelf bestaan: “De diepste en
meest consequente strijd van elke maatschappij is niet met andere samenlevingen, maar met
de cultuur die in zichzelf bestaat – de cultuur die zichzelf is” (1986, p.53). Sandel stelt dat
wanneer mensen terugkomen bij hun eigen (on)mogelijkheden en (vernietigde) waarde, ze de
tiranniserende prestatiemaatschappij omver zullen werpen. Daarom zal een maatschappij er
alles aan doen om die mensen de mond te snoeren met de meest serieuze en
vrijheidsbeperkende middelen (Carse, 1986). Maar als een grote groep spelers kiest om het
ernstig heersende maatschappelijke spel niet meer mee te spelen, en dus het spel te breken,
door zich werkelijk (vrij) te spelen, dan wordt de maatschappij verrast en verward. Dit lijkt
Sandel te benadrukken met zijn beschrijvingen van de heersende onvrede en opstanden.
Toch lijken de meeste mensen te zijn betoverd door het idee van de noodzaak van
winst en bezit dat kenmerkend is voor het kapitalistische spel. Dat leidt volgens Carse tot de
paradox van winnen om waardig te leven: we gaan dan leven om te winnen (1986, p.23).
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Maar eigenlijk zou het spelen volgens Carse moeten gaan om het gezamenlijk laten
voortduren van het (oneindige) spel, zonder fixatie op winst en bezit. Dat betekent breken met
de dominerende spelregels. Noodzakelijk is daarvoor de bereidheid om overboord te gooien
wat men nodig denkt te hebben (zoals bijvoorbeeld geld, macht en succes); overheersende
materiele waarden maken plaats voor ideële waarden. Het is jezelf op het te spel durven zetten
omwille van verandering en vooruitgang om zo meer grip te krijgen op het gehele spel van het
leven; spelen om te spelen, in plaats van winnen.

De boodschap van Sandel, Carse en Hans is volgens mij dat de (economische) maatschappij
nooit een volledige begrenzing van ons wezen mag zijn. Samenleven zou juist moeten gaan
om (de ideële waarden) waardigheid, respect, goed samenleven; het spel gaande houden voor
iedereen op zijn eigen manier. Maar we lijken wel bang om dit spel te spelen. Toch is de
oproep van Carse: durf te spelen! De bereidheid om verder te gaan dan waartoe je in staat
bent, is het fundamentele kenmerk van spel. Carse noemt dit het genie in onszelf, die in een
blik alle mogelijkheden beziet. Paradoxaal genoeg past deze oproep ook bij de vrije markt en
een streven naar financiële onafhankelijkheid. Uiteindelijk staat ook dit (financiële) spel
volgens Carse in dienst van het oneindige spel dat universeel toepasbaar en inclusief is; spelen
gaat om het spel voort te laten duren en niet te laten eindigen door en voor winst. Maar dan
moet geld slechts als een middel worden gezien dat kan bijdragen aan een oneindig spelen
(voor iedereen).
Onze verbeelding is niet creatief binnen de lijntjes, maar creëert de lijntjes zelf (Carse,
1986, p.70). Het is de genie in ons die weet dat het verleden het verleden is, en daardoor altijd
openstaat voor eindeloze creatieve herinterpretatie (p.72), en de speelruimte opent voor
nieuwe bevrijdende en verbindende betekenissen. In de speelruimte maken we ons bewust dat
onze waarheid relatief is. Er wordt ruimte gemaakt voor het toevallige, voor experiment, voor
openheid. Het leven kan dan worden geplaatst in een betekenisvolle context. Dat heeft iets
veerkrachtigs. Door te spelen worden vaststaande ordening en zekerheden (tijdelijk)
losgelaten ten gunste van openheid richting het onzekere, het onvoorspelbare, het nog
onbekende en nog wijzere perspectief (Hans, 1981; Carse, 1986; Droogers, 2010). Of zoals
Jan Van Rosmalen zegt: “Iemand met een speelse houding is steeds op zoek naar
mogelijkheden om zichzelf uit te dagen en plezier te beleven aan de zelfgekozen omgang met
de wereld” (1999, pp.33-43). In die houding krijgt de eigen wijsheid ruimte zonder de
wijsheid van anderen te ondermijnen.
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In de meritocratie lijkt veerkracht strikt gericht op de individuele opening van de
speelruimte zodat het zelf krachtiger naar voren komt om te presteren. Het is een nadruk op
eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap over het eigen leven. Jaap van Praag verbindt
sociale veerkracht (geestelijke weerbaarheid) juist met een reactie op de druk die een
samenleving kan opwerpen (Nabers, 2018). De veerkracht vormt een krachtige, zingevende
en interactieve reactie op en met de omgeving. Veerkracht krijgt in die zin niet een strikt
individueel, maar juist een bovenindividueel en dus ook sociaal karakter. Het raakt: het is een
speelse en spontane respons op het bestaande spel van de wereld (Carse, 1986).

Speelse ethiek
Het resultaat van mijn onderzoek is een speelse ethiek die zowel het individu als de
samenleving aanspreekt. Er ontstaat ruimte voor (individuele) creativiteit en oneindige
mogelijkheden, dat rekening houdt met de creativiteit en mogelijkheden van anderen. Het spel
draagt aan zingeving bij als het wordt gespeeld met de wil om de eigen oriëntatie te bevragen
(Hans, 1981, p.12). Maar de focus op (materiele en individuele) prestaties en winnen sluit het
zelf af voor andere mogelijkheden. De (prestatie)maatschappij lijkt zo voorbij te gaan aan de
complexiteit van het leven. Spelen dreigt een eenzijdige, tiranniserende en destructieve vorm
te krijgen. Daarnaast wordt spelen ook ervaren als te spannend omdat er te veel op het spel
staat: er is een groot risico van gezichtsverlies. Maar Hans stelt dat werkelijk spelen betekent
het ik op het spel durven zetten: het is zoeken naar nieuwe mogelijkheden en betekenissen,
want spel typeert altijd een nieuw begin, dus ook een nieuw zelf. Dit sluit aan op wat Brené
Brown ‘bezield leven’ noemt, in haar boek De moed van imperfectie (2013) met als ondertitel
Laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Bezield leven is leven vanuit het idee dat je de moeite
waard bent, door kwetsbaarheid, mogelijkheden en creativiteit ruimte te geven. Zo kan je
meer moed, compassie en verbinding ervaren
Hier lijkt Nietzsche’s stem te weerklinken: speel, leef en creëer nieuwe betekenissen
(Hinman, 1975; Harper, 2015). Nietzsche roept op tot experimenteren en eindeloze zelfcreatie. Dit lijkt in essentie individualistisch, maar volgens Harper benadrukt Nietzsche juist
dat we gezamenlijk speels naar betekenissen moeten zoeken (Harper, 2015, p.16). Deze
interpretatie van Nietzsche ligt niet voor de hand. Tegelijk lijkt Nietzsche’s actieve nihilisme
onlosmakelijk verbonden met het doorbreken van (gezamenlijke) vaststaande betekenissen.
Na het doorbreken ervan moeten vanzelf nieuwe betekenissen, een nieuw spel, ontstaan. Dat
betreft niet alleen een specifiek soort spel. Juist in het ‘alledaagse’ leven wordt volop
gespeeld (Hans, 1981, p.41-42; Brown, 2013; Harper, 2015). Waar mensen samenkomen,
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ontstaat iets. In het sociale spel worden steeds opnieuw betekenissen gecreëerd (Harper,
2015).
Nog omvattender is dat de speelse ethiek die ik voorsta een innige relatie tussen de
mens en de wereld veronderstelt. Het individu geniet namelijk een complexe verbondenheid
met de spelende wereld: “the ‘self’ is in the world in so many ways at any given time that it
becomes only a location or a marker in any one number of discrete activities” (Hans, 1981,
p.44). En als de spelende wereld de spelende mens herbergt, lijkt het noodzakelijk dat we een
ecologisch perspectief hanteren. Want wanneer we enkel egocentrisch of antropocentrisch
handelen, gaan we voorbij aan de oneindige mogelijkheden in de wereld. Sterker nog, als we
antropocentrisch blijven handelen en produceren, vernietigen we waarschijnlijk de wereld die
onze mogelijkheden mogelijk maakt. Hans en Carse presenteren daarom een ecologisch
perspectief, dat zorgt voor een open houding, speelse producties en onbeperkte
mogelijkheden. Dit kenmerkt zich door zo min mogelijk exploitatie van de (materiele) natuur.
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor (ideële) waarden zoals verbinding en solidariteit. Dat
vergt moed en risico aan de kant van de mens; het veronderstelt het opgeven van het idee dat
we de wereld kunnen controleren en betekenissen kunnen beheersen. Tegelijk wijst dit, in
navolging van Nietzsche, op een interactief experiment waarin de mens openlijk instemt met
het leven in een creatieve zoektocht naar eindeloze mogelijkheden (Manschot, 2020). Want in
een speelse ethiek houden we altijd rekening met de mogelijkheid dat alles wat we denken te
weten irrelevant wordt (Hans, 1981, p.185). Dat zorgt volgens Hans (en Nietzsche) niet alleen
voor plezier en verrassingen, maar ook voor een speelse vorm van zekerheid en vertrouwen.
Spelen is namelijk datgene waar we altijd op kunnen terugvallen. Het reactiveert steeds weer
onze eerste speelse productie van de werkelijkheid. Zo is ook een maatschappij te
beschouwen als een spel dat deze eerste productie voortzet. Spelen is altijd ook een
(her)oriëntatie en levensverkenning aangaande nieuwe waarden en producties (Alma, 2020).
Een speelse ethiek zou in lijn met Hans het einde van de menselijke zelf-fetish betekenen
(1981, p.194). De ethiek wordt geplaatst in de context van een moderaat humanisme, juist
omdat moreel actorschap niet alleen gericht is op de mens. Hans vertaalt Michel Foucaults
stelling van de ‘dood van de mens’ in termen van een moderaat humanisme:
“If we choose to speak of the end of man, then, it is not simply to deny the human or
to act as if it doesn’t exist; it is simply a way to re-enregister our views of the activities
in which we participate in a way which places the human in a more modest, though
still important place” (1981, p.198).
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Humanisme zou hier dus betekenen dat de mens nooit een definitieve centrale plek inneemt in
het geheel. Daarnaast kan de mens nooit volledig kennis nemen van het geheel der dingen;
een transcendentale ethiek is onmogelijk. De mens die denkt een geheel overzicht te hebben,
een Goddelijke status te kunnen behalen, wordt oneindig teleurgesteld: “Given the burden of
being a god, man was left with no glory, but with the eternally recurring sense of his own
failure to measure up to the standard he had set for himself” (Hans, 1981, p.199).
Tegelijkertijd betekent humanisme hier dat spelen altijd samenspelen veronderstelt en altijd
plaatsvindt met en door anderen, in een natuurlijke omgeving. Paradoxaal genoeg is uit deze
ethiek af te leiden dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze handelingen in de
wereld en moeten toezien op een heilzame, solidaire en oneindige voortgang van het
levensspel. Dit is paradoxaal, omdat dit toch een overkoepelende perspectief impliceert,
waarin we een overzicht over het geheel van een aardse ethiek menen te hebben. Want
rekening houden met de aarde is de voortzetting garanderen van één grote samenleving als
samenspeling.
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Slotbeschouwing
Afsluitend resteert een samenvattende en speelse beschouwing op de bevindingen in mijn
onderzoek. Op die manier wordt een poging gedaan om de hoofdvraag te beantwoorden: In
hoeverre kan een fenomenologie van play en games worden geïnterpreteerd als een
voorwaarde voor een algemene theorie van zingeving en als een ankerpunt voor kritiek op de
prestatiesamenleving?
Vanuit de fenomenologische invalshoek van Hans werd onderzocht hoe de wereld aan
de mens verschijnt vanuit play. Hans presenteerde een perspectief op spelen als een
zingevende en producerende activiteit; spelen is een fundamentele beweging in herhaaldelijke
interactie met de wereld. Al spelend verschijnt de steeds veranderende wereld zich aan de
veranderende mens. Er ontstaat zo als het ware een diepgewortelde dynamiek die zichzelf
blijft vernieuwen. Spelen typeert zo ook een omgangsvorm met onze omgeving die los staat
van doelmatigheden; het leven verschijnt als fundamenteel onzeker. Als paradoxale
tegenhanger ontstaat als vanzelf het doel om de speelse interactie gaande te houden. Spelen
lijkt namelijk een zekerheid te bieden die een fundamenteel aspect van onzekerheid behoudt.
Dit spel tussen zekerheid en onzekerheid is een soort oneindige speelse dynamiek waarin we
zelf gevangen zitten.
Aansluitend hierop bood Carse een fenomenologisch perspectief op games. De wereld
verschijnt vanuit dat perspectief aan de mens als een oneindig spel, waarbinnen play de
fundamenteel stuwende kracht vormt. Carse formuleerde bij dit spel een doel dat aansluit bij
de speelse dynamiek van Hans: het oneindige spel wordt gespeeld om het spel gaande te
houden. Tegelijk beschreef Carse het bestaan van eindige spellen. Binnen de (zelf) opgelegde
grenzen van deze eindige spellen, speelt men om te winnen. Paradoxaal genoeg speelt men
dus om het spel te eindigen. De uitkomsten van eindige spellen zijn volgens Carse waardevol
beschouwd vanuit een omvattender oneindig spel (waarvan er maar één is; het leven). Eindige
spellen staan zogezegd in dienst van het oneindige spel. Ontbreekt dit inzicht echter aan het
bewustzijn, dan kunnen eindige spelers worden gevangen door een fixatie op winst.
Gebaseerd op deze twee soorten games presenteerde Nietzsche twee fundamentele keuzes. Je
kiest om een speler te worden van het oneindige spel, of je kiest ervoor te worden
meegesleurd in alle eindige spellen die gespeeld kunnen worden. Dit laatste veronderstelt het
spel (en de spelletjes) van de maatschappij, zoals: ideologische, religieuze, dominerende
‘spelletjes’ die een beslag leggen op je werkelijkheidsbesef en de mogelijkheden en
onmogelijkheden van het leven.
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De eerste keuze die Nietzsche presenteert lijkt meer verbonden met het complexe
menselijke vermogen tot zingeving. De oneindige speler zal namelijk kiezen voor de zin en
voortgang van het leven. Aan die keuze lijkt de individuele (keuze voor) levensbeschouwing
verbonden. Ogenschijnlijk resulteert dit in een subjectivistisch perspectief; iedereen speelt
zijn eigen spelletje. Tegelijkertijd ontstaat hier de noodzaak van een overkoepelend zingevend
kader: we spelen allemaal samen (het oneindige spel). Droogers introduceert daarom het
zingevingsspel, waardoor onze (individuele) werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan.
Spel veronderstelt in die zin de totaliteit van perspectieven die zich tot elkaar verhouden in
een groter geheel. Willen we goed samenleven dan moeten we elkaars perspectieven en
(zingevings)mogelijkheden respecteren. Daarbij moet de mens zijn wereldlijke situatie niet uit
het oog verliezen: de menselijke speel- en zingevingsmogelijkheden zijn altijd gebonden aan
wereldlijke/natuurlijke mogelijkheidsvoorwaarden. De mens wordt op die manier binnen het
speelse kader opgeroepen om zijn eigen vermogens te blijven verruimen.
Het huidige maatschappelijke spel lijkt deze vermogens echter in te perken; de
heersende sociale werkelijkheid dreigt de (individuele) zingevingsmogelijkheden te
overschaduwen. Binnen de hedendaagse meritocratie/prestatiemaatschappij ontstaat namelijk
een fixatie op eindige spellen; er wordt overwegend gespeeld voor het verkrijgen van titels,
macht en bezit. Sandel is kritisch op deze tendens in onze samenleving omdat zo veel mensen
op een onrechtvaardige manier worden diskwalificeert: ze kunnen niet meekomen in het op
prestaties gerichte maatschappelijk spel. De premisse van de prestatiemaatschappij is dat deze
afvalligen dat aan zichzelf te danken hebben; ze hebben hun verlies verdiend. Sandel
waarschuwt kortom voor de ontwikkelingen in de maatschappij die het waardigheidsgevoel
van veel burgers de kop indrukt.
Binnen onze maatschappij overheerst een materialistische gerichtheid die voorbij gaat
aan idealen zoals verbondenheid en (organische) solidariteit. Het oneindige spel wordt, door
een fixatie op eindige spellen, uit het oog verloren. Deze tendens zorgt ervoor dat we moeten
winnen, succes moeten hebben, om (op een prettige manier) te kunnen overleven; de mens is
betoverd door een fixatie op winst. En dat gaat voorbij aan een solidaire, respectvolle,
verantwoordelijke en op verbinding gerichte manier van spelen in de samenleving.
Mijn onderzoek ging eropuit om op een speelse manier bewustzijn te genereren van de
schadelijk maatschappelijk tendensen van onze samenleving. Benadrukt werd dat onze
werkelijkheden en zingevingsvermogens uit oneindig veel mogelijkheden bestaan. Dat
betekent niet dat ons type maatschappij moet worden verworpen op basis van een
subjectivistische argumentatiegrondslag. Want dan dreigen we te vervallen in een
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relativistische houding. Integendeel: het gaat er juist om dat we het maatschappelijke spel op
een gepaste manier serieus nemen en ons tegelijk realiseren dat we ook buiten dit eindige type
spel (be)staan. Hier komt de speelse mogelijkheid naar voren om jezelf op het te spel te
durven zetten omwille van verandering en vooruitgang. Zo ontstaat meer grip op het gehele
spel van het leven; spelen om te spelen, in plaats van om te winnen, komt zo in zicht. In dit
spel speelt de mens een bescheiden en tegelijk belangrijke rol: we moeten
verantwoordelijkheid nemen voor ons spel en toezien op meer heilzame, solidaire vormen van
spel die een oneindige voortgang van speelmogelijkheden tot stand brengen voor mensen,
dieren en de overige natuur.
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Discussie en aanzet tot vervolgonderzoek
Een ingangspunt voor dit onderzoek was dat de mens leeft in een veranderlijke wereld.
Voorondersteld werd dat spelen een passende omgang bood ten aanzien van die verandering.
Binnen mijn onderzoek wordt verondersteld dat spelen die verandering in gang zet. Door dit
postulaat dreigt alles te worden bestempeld als spelen. Kritisch kan men zich daarom
afvragen: is alles dan werkelijk spelen? Toch geven de genoemde theorieën over spelen
unieke en veelzijdige impressies van deze menselijke ervaring en het algehele
levensfenomeen. Hans zegt dat spelen de context biedt voor de menselijke ervaringen (1981,
p.13). Spelen lijkt de stuwende en veranderende kracht te zijn achter onze ervaring waardoor
ervaringen elkaar kunnen opvolgen. Als we stoppen met spelen dreigen ook ervaringen
eenzijdig te worden en komen we uiteindelijk tot stilstand. Tenzij we de context steeds weer
veranderen door te spelen.
Spelen lijkt dus de aanstichter van en oplossing te zijn voor verandering; spelen is een
concept dat stabiliteit verwerpt (Hans, 1981, p.viii). Er moet echter worden opgepast dat de
speeltheorie niet in relativisme verzandt: “Zoals verabsolutering de valkuil is van al te ernstig
genomen zingevingsvormen, zo is relativisme de valkuil van de spelbenadering” (Droogers,
2010, p.228). Deze relativistische tendens kan ervoor zorgen dat gezamenlijke
zingevingskaders, die noodzakelijk zijn voor een goede samenleving, nooit tot stand komen.
Een antwoord op deze relativistische valkuil ligt daarom in het serieus nemen van de
(tijdelijke) betekenissen en ervaringen die voortkomen uit het spel. Spelen en zingeving lijken
dus een tijdelijke stabiele ondergrond nodig te hebben. Maar tegelijk lijkt zingeving
onlosmakelijk verbonden te zijn met risico’s van labiliteit en verval; spelen met betekenissen
en werklijkheden kan ontwrichtend uitwerken voor een samenleving. Daarom is het
noodzakelijk dat groepen mensen (maatschappelijke) afspraken maken, over zowel de
materiele- en ideële gerichtheid, om op die manier risico’s te reduceren (Hans, 1981, p.34).
Anders dreigt er pure chaos. Maar het uitgangspunt lijkt wel dat we ons als mens altijd bewust
moeten blijven van de tijdelijkheid van deze stabiliteit (van de afspraken). Stabiliteit is
tijdelijk omdat die altijd incompleet is door het steeds veranderlijke karakter van de
zingevingskaders. Tegelijk wil deze tijdelijkheid het mogelijk valse karakter van de
dominante zingevingskaders duidelijk te maken. Schadelijke vormen van spel ((wed)strijden
en machtspellen) kunnen als eindig worden beschouwd. Spelen als play plaatst onze tijdelijke
structuren in een oneindige openheid tegenover het leven. Daarom past spelen goed binnen de
fenomenologische stroming: het steeds opnieuw onderzoeken van hoe de wereld aan de mens
verschijnt: “De fenomenologie ontleent haar bestaansrecht en vitaliteit aan een houding van
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openheid en een afwijzing van theoretische postulaten die het vreemde en nieuwe
buitensluiten” (Aydin, 2007, p.12). Paradoxaal genoeg ontstaat vanuit deze houding een soort
dwarse “(on)wetenschappelijke” stellingname: er lijkt nooit sprake van een onbetwiste
waarheid. Dit is echter een te subjectivistische interpretatie; fenomenologie probeert juist
altijd vaste structuren de herkennen in hoe de dingen aan ons verschijnen. Spelen zelf lijkt een
dergelijke structuur te bieden. Maar de paradox is en blijft dat spelen de eigen (opgeroepen)
structuren telkens weer in twijfel trekt.
De excessieve focus op spelen lijkt te vooronderstellen dat spelen de enige modus van
leven is. Dit zou een contradictie zijn met oog op een fenomenologische openheid. Hans stelt
helder: “Play is a fundamental mode of living for mankind, but not the only mode” (1981,
p.125). Toch lijkt Hans te beamen dat de menselijke betrokkenheid op de wereld altijd
geschied vanuit een fundamentele speelsheid. Die speelsheid is volgens hem noodzakelijk om
als mens te kunnen existeren. Hiertegenover stelt Martha Nussbaum (2011) dat play één van
de tien menselijke basisvoorwaarden (capabilities) is voor de mens om vol/menswaardig te
kunnen existeren. Nussbaum beschrijving van spelen lijkt zich echter te beperken tot “being
able to laugh, to play, to enjoy recreational activities” (2011, p.34). Het spelen dat centraal
staat in dit onderzoek is echter een bredere opvatting van play als fundamentele activiteit van
het leven. Het is de vraag hoe zich deze brede conceptie van play verhoudt tot een
menswaardig bestaan zoals beschreven door Nussbaum. In een vervolgonderzoek zou een
vergelijking gemaakt kunnen worden tussen de hier centrale fenomenologie van play en de
rest van de capabilities (Nussbaum, 2011).
Aansluitend rest de vraag hoe play in de praktijk wordt ervaren. Er wordt in mijn
onderzoek verondersteld dat we ons bewust moeten blijven van onze menselijke
speelmogelijkheden waardoor we onze speelruimte kunnen blijven openen. Dat lijkt in eerste
instantie te gaan over een geestelijke gewaarwording: “ik kan spelen en ik moet blijven
spelen”. Tegelijk lijkt play een activiteit te benadrukken die voorafgaat aan onze geestelijke
vermogens. Het is de vraag hoe spelen zich manifesteert in onze zoektocht naar zin en in de
menselijke omgang met existentiële complexiteit. Alma stelt dat wij in ons verlangen naar zin
te veel nadruk op onze geestelijke vermogens leggen (2020, p.102). Dit komt volgens haar
bijvoorbeeld tot “uitdrukking in de term ‘geestelijke verzorgers’ als een aanduiding van
professionals op het gebied op zingeving” (p.102). In een (speelse) levensverkenning zou de
activiteit echter centraler staan. Het is de vraag hoe deze levensverkenning, als lichamelijke
activiteit, zich verhoudt tot de bestaande zingevingskaders. Vanuit het speelse kader wordt
verondersteld dat zingeving een synthetische activiteit wordt die allerlei vormen van
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waarnemen en ervaren integreert. Op de manier kan zowel fysieke als
psychologisch/cognitieve verbondenheid worden onderzocht die de mens heeft met zichzelf
en de wereld. In een vervolgonderzoek zou daarom kunnen worden onderzocht hoe play zich
verhoudt en manifesteert in zingevingspraktijken van geestelijke verzorgers.
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Appendix
Bijlage 1: theorie over spelen
Het begrip play (vanaf nu spelen) is diffuus en laat zich moeilijk definiëren en meten
(Roopnarine, 2012; Darrian-Smith & Sleight, 2016; Frost, 2012; Proyer, 2017; Holst, 2017;
Larsen, 2015). Hieronder volgen uiteenzettingen van uiteenlopende theorieën over spelen.

Kinderspel
Spelen wordt gewoonlijk toegeschreven aan kinderen; kinderen spelen of dat zouden ze
moeten. Hoogleraar kinder- en gezinsstudies Jaipaul Roopnarine stelt dat in alle menselijke
samenlevingen die tot nu toe zijn waargenomen, kinderen zich bezighouden met een soort
spel of spelachtige activiteiten (2012, p.228). Roopnarine benadrukt dat er culturele
verschillen zijn in het spel of de spelachtige activiteiten. Er zijn bij onderzoekers
verschillende opvattingen over de voordelen van spelen voor ontwikkeling van jonge
kinderen, variërend van spelen als lichtzinnigheid bij de Maya’s tot spelen als centraal in de
ontwikkeling van sociale en cognitieve vaardigheden bij Westerse culturen (Roopnarine,
2012, p.229). Wereldwijde consensus over spelen lijkt er in elk geval nog niet te bestaan.
In het artikel Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out
thuis zitten) voor de Correspondent schrijft historicus Rutger Bregman (2017) dat er toch een
cultuur bestaat die niet speelt: de Baining. De Baining, een volk in Papoea-Nieuw-Guinea,
hebben het spel uit hun leven gebannen. Ze zijn geobsedeerd door hun werk en produceren
een voedseloverschot. De Baining zeggen dat ze mens zijn omdat ze werken. Spelen,
daarentegen, “beschouwen ze als spetteren in de modder, een bezigheid voor varkens”. Bij de
Baining is duidelijk dat de focus ligt op werk en dat er daarom geen tijd is om te spelen.
Kinderen krijgen zelfs lijfstraffen wanneer ze spelen. Bregman gebruikt de Baining als
voorbeeld om te stellen dat ook onze (Westerse) cultuur de tijd en ruimte om te spelen
afneemt. Bregman schrijft dat toe aan een obsessie voor werk. De dichotomie tussen werk en
spelen werd in de inleiding van deze dit onderzoek al getackeld. Toch is het opmerkelijk dat
er wel degelijk een cultuur bestaat die niet speelt of zegt niet te spelen.
Er heerst ook bezorgdheid over de cultuur van spel. Emeritus hoogleraar en expert in
spelen en speelplaatsen Joe Frost stelt dat de cultuur van het spelen van kinderen in
ongekende snelheden verandert en afneemt (2012). Frost beschrijft spelen als een biologisch
fenomeen voor het verkennen, leren en aanpassen van culturele rollen, waarden en regels van
de samenleving (2012, p.117). Frost stelt, net als Rooparine, dat hoe spelen bestudeerd wordt
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grote geografische en culturele verschillen heeft. Voor het begrijpen van het complexe
fenomeen spel en haar veranderde cultuur is volgens Frost een onderzoek nodig naar
historische verbanden. Frost wijst op veranderingen omtrent kennis van sociaal gedrag,
nieuwe waarden in onderwijs, veranderende familiaire banden in de Tweede Wereld Oorlog
en de opvolgende technologische revolutie.
“Deelname aan de oorlogsindustrie, reizen, culturele ervaringen, opkomende
technologie, groeiende welvaart en verruimde perspectieven veranderden voor altijd
de kindertijd en het ouderschap. Dit alles werd tot het uiterste doorgevoerd en mondde
uiteindelijk uit in een wijdverbreide minachting voor het vrije, actieve, spontane spel
en het speelse leren van kinderen” (Frost, 2012, p.118).

Frost wijst er vervolgens op dat spel niet aan het verdwijnen is; het verandert. Het spel van
kinderen past zich aan en vindt eigen wegen in een veranderende wereld (Frost, 2012;
Kuschner, 2012; Lewis, 2017)
Frost (2012) wijst bijvoorbeeld op de transitie naar “cyber play”. Het spontane
buitenspelen van kinderen lijkt grotendeels te zijn vervangen door een technologisch
spelelement, zo stelt Frost (ibid., p.121). Hij spreekt zijn zorgen uit over het excessieve
gebruik van technologisch en online amusement voor kinderen (vooral online gaming en
social media). Frost waarschuwt voor een blijvende schade aan lichaam en hersenen bij zulk
excessief misbruik (p.122). Hij pleit voor meer focus op vrij- en spontaan spel en fysieke
activiteiten in het spelen om het welzijn van kinderen te waarborgen. Ouders moeten hiertoe
stimuleren volgens Frost. Tegelijk wenst Frost ook ouders (volwassenen) een meer
beweeglijk, vrij- en buitenspelend leven toe.

Speelsheid en speelgedrag
Hoogleraar psychologie René Proyer (2020) stelt dat spelen bij volwassenen nog maar relatief
weinig wordt bestudeerd. In alle leeftijdscategorieën is er sprake van speelsheid volgens
Proyer en hij maakt een onderscheid tussen spelen (het daadwerkelijke gedrag) en speelsheid
(persoonlijkheidstrek). Speelsheid is “[. . .] een variabel individueel verschil dat mensen in
staat stelt alledaagse situaties zo in te kaderen of opnieuw te kaderen dat ze deze als
onderhoudend, en/of intellectueel stimulerend en/of persoonlijk interessant ervaren” (Proyer,
2017a, p.114). Er is overlap tussen de betekenis van speelsheid in alle categorieën maar ook
verschil (Proyer, 2020). Voor kinderen gaat speelsheid veeleer over spontaniteit, plezier,
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humor, intrinsieke motivatie, interne controle, opschorting- en kaderen van realiteit. Voor
adolescenten is speelsheid verbonden met fysieke uitbeelding, sociale betrokkenheid,
spontaniteit, emotionele flow en humor. Voor volwassenen verbindt Proyer vier aspecten van
speelsheid: “’Gerichtheid op anderen' (speelse interacties met anderen), ‘luchthartig’
(improviseert liever in plaats van te plannen), ‘intellectueel’ (houdt van probleemoplossing en
complexiteit) en ‘grillig’ (voorkeur voor ongebruikelijke of vreemde activiteiten en/of
personen)” (2020, p.3949). Speelsheid draagt op die manier bij aan relatietevredenheid en
andere facetten van welzijn (p.3450). Volgens Proyer (2017) heeft spel en speelsheid
daarnaast een impact op veel aspecten van ons dagelijks leven, zoals ouderschap. Tenslotte
komt ook speelsheid voor ouderen aan de orde. Speelse ouderen worden getypeerd als blij,
optimistisch, opgewekt, grappig, positief, enthousiast en ontspannen. Speelsheid kan
bijdragen aan gezond ouder worden, en het kan een nog onderbenutte hulpbron zijn op het
gebied van gerontologie en geriatrie (Proyer, 2020, p.3450)
In veel van de tot nu toe beschreven theorie over spelen is het opvallend dat spelen
wordt gezien als een gedragsmatige aangelegenheid: spelen is iets dat je doet of kunt doen
omwille van een bepaald doel of een functie zoals het verkrijgen van sociale eigenschappen,
fysiek welzijn of plezier. Gedragspsycholoog Peter Smith (1982) zegt in een onderzoek naar
de noodzaak van spelen dat het moeilijk is eenduidige functies van spelen vast te stellen.
Spelen heeft zogezegd geen specifieke functie maar juist vele, nader te bepalen, diverse
functies bij verschillende diersoorten inclusief de mens. De gemeenschappelijke functie zou
volgens Smith oefening van vaardigheden en experiment zijn. Overigens duidt Smith plezier
als een van de basis motivaties voor kinderen om te spelen (1982, p.155). Toch stelt Smith
niet een eenduidig antwoord te kunnen geven op de noodzaak van spelen.
In een commentaar op Smith stelt psychologisch antropoloog Helen Schwartzman
(1982) dat de focus op functies van spel voor verwarring zorgt. Door die focus schieten we in
een paradox: als er geen duidelijk aanwijsbare functie is dan is er dus geen functie en verliest
spelen zijn betekenis. Daarom stelt Schwartzman dat spelen niet als een gedrag moet worden
onderzocht maar als een modus (1982, p.169). Op die manier kan over spelen worden gedacht
als een houding of kader dat kan worden toegepast op van alles (objecten, individuen,
activiteiten en gebeurtenissen). Spelen heeft in die zin wel met ons gedrag te maken maar is
niet enkel te typeren als gedrag. Volgens Schwartzman is spelen een activiteit die
diepgeworteld zit in het dagelijkse leven van menselijke en niet-menselijke dieren, omdat het
is gebouwd op en is versmolten met dit dagelijkse leven (ibid.). Spelen gaat in die zin over
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een fundamentele omgangsvorm met je omgeving in verschillende contexten. Dat geldt voor
dieren, mensen, kinderen en volwassen.
Fantasie, make-believe en verbeelding
Nog complexer wordt het begrip spelen met de notie van fantasie, make-believe en
verbeeldingskracht die sterk zijn verbonden met spelen. Alle drie vormen een soortgelijke,
vooral cognitieve, uitwisseling met de wereld. Tegelijkertijd zijn het allen unieke speelse
omgangsvormen.

Fantasie
Smith (1982) beschrijft een aantal onderzochte functies van fantasie. Door fantasie kunnen
kinderen aspecten van de werkelijkheid manipuleren, herschikken of transformeren om
nieuwe en interessante situaties te creëren (Smith, 1982, p.152). Op die manier kunnen ze het
spelen complexer maken om nuttige oefeningen te doen voor het aanleren van complexere
vaardigheden in het dagelijks leven. Paradoxaal genoeg is er ook een opvatting dat fantasie
kan functioneren als het vermijden van de omgang met realiteit of als een algehele
ontsnapping aan de realiteit (ibid.) Een andere opvatting is dat fantasie humor
vergemakkelijkt en daardoor ontspanning bevordert. Smith concludeert dat de positieve rol
van fantasie zit in het aanspreken van symbolische intelligentie en taal ten voordele van
cognitieve, sociale en affectieve ontwikkeling (p.154). Aanvullend stelt de etnoloog Irenaus
Eibl-Eibesfeldt (1982) dat we als mens in staat zijn om in onze fantasie te handelen. We
maken ons los van emoties en krijgen de vrijheid om zonder angst te handelen en na te
denken. Zo kunnen we als mens verschillende strategieën in onze geest uit voeren. Met andere
woorden: we kunnen het leven uitspelen in onze fantasie (Eibl-Eibesfeldt, 1982, p.161).
Hoogleraar antropologie David Lancy bekritiseert Smith omdat hij fantasie alleen
toeschrijft aan de kindertijd. Lancy zegt echter dat fantasie en de effecten ervan optreden
gedurende het hele menselijke leven (1982, p.165). Speltheoreticus Brian Sutton-Smith sluit
daarop aan en stelt dat fantasie voor zowel kinderen als volwassenen een manier kan zijn om
verandering te bewerkstelligen (1982, p.171). Tenslotte stelt hoogleraar in educatie Dennis
Wolf dat fantasie behoort tot het menselijke vermogen om zich aan te passen (1982, p.172).
Fantasie heeft dus vele facetten en functies. Het lijkt meer het karakter van een koepelbegrip
te krijgen dat de mogelijkheden van het menselijke voorstellingsvermogen typeert.
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Make-believe
Make-believe (doen alsof) heeft veel overeenkomsten met fantasie maar onderscheidt zich
doordat het sterk verbonden is met ruimtelijkheid (Larsen, 2015). Make-believe speelt zich
altijd af in het hier en nu. Speltheoreticus Lasse Juel Larsen (2015) beargumenteert, in
navolging van psycholoog Lev Vygotski, dat make-believe wordt gebruikt om dat wat
afwezig is aan te vullen. Het maakt abstract denken mogelijk en zorgt ervoor dat betekenissen
kunnen worden overgedragen. Zo kan een kind bijvoorbeeld met veel overtuiging en
serieusheid doen alsof een houten stok een paard is, zonder het paard daadwerkelijk waar te
nemen (Larsen, 2015, p.181). Make-believe geeft op die manier betekenis aan de activiteit,
aan het spelen. Volgens Larsen is make-believe sterk verbonden met een mentale vergroting
van betekenis (p.183). Als voorbeeld neemt hij een klimmer op een klimrek. Wanneer de
klimmer enkel klimt dan is er geen sprake van spel. Maar wanneer de klimmer zichzelf
voorstelt als bergbeklimmer, dan is er sprake van spel. De klimmer eigent zichzelf namelijk
de betekenis van een bergbeklimmer toe. Dat neemt niet weg dat in beide situaties de klimmer
plezier kan hebben. Het punt dat Larsen probeert te maken is dat voor make-believe, en voor
spelen, er een verdubbeling van ruimtelijkheid plaatsvindt; er wordt een ruimtelijkheid
toegevoegd en daardoor een extra betekenislaag (p.184). De betekenis die wordt toegekend is
een mentale constructie. Dat kan gebeuren door middel van een pure mentale projectie door
iets te verzinnen, zoals het spelen met een denkbeeldige bal. Het kan ook door een bestaand
object denkbeeldig te veranderen zoals bij het paard. Het individu kan zichzelf tevens
vervangen door een object of rol, bijvoorbeeld in het worden van een sneeuwpop of koning.
Larsen komt zo tot een definitie van spelen waarin make-believe een centrale rol heeft:
“Spelen als een situationeel en uniform gebeuren van een ruimtelijke dyade [een
relatie die uit twee delen bestaat] waar niet alleen sprake is van een verdubbeling van
de ruimtelijkheid maar ook van het zijn, dat de voorkeur krijgt boven de fysieke
werkelijkheid. Het dubbele wezen wordt gekenmerkt door de nabijheid van het fysiek
afwezige” (Larsen, 2015, p.187).

Opvallend bij deze vorm van spelen is dat de fysieke werkelijkheid wordt opgeschort om een
andere werkelijkheid te genereren. Hierdoor ontstaat er een extra betekenislaag.

109

Verbeeldingskracht
Hans Alma geeft een definitie van verbeeldingskracht “als het vermogen om het feitelijke te
zien in het mogelijke” (2020, p.43). Verbeelding heeft in die zin te maken met het
voorstellingsvermogen dat het leven anders zou kunnen zijn. Er ontstaat op die manier een
rijkdom aan mogelijkheden voor mensen om het leven tegemoet te kunnen treden;
verbeelding, en het oefenen daarvan, zijn sterk verbonden met het zoeken naar zin en/of
betekenis. Volgens Alma gebeurt dat in een verbeeldingsvol proces. Zij beschrijft daartoe de
verbeeldingscyclus met de stappen “aandacht, associatie, experiment, anticipatie, expressie en
reflectie” (p.44). Beschrijving van die cyclus kan nooit recht doen aan de complexiteit van de
wereld en verbeelding heeft lang niet altijd positieve uitwerkingen. Verbeelding kan “op de
loop met ons gaan, soms met destructieve gevolgen” (p.49). Toch is verbeelding volgens
Alma onmisbaar: verbeelding dient voor “het maken van plannen, formuleren van doelen en
nastreven van idealen. Zij maakt het mogelijk om voorbij de feitelijkheid van de mensen en
dingen om ons heen te kijken naar hun diepere betekenis, waardoor wij er waarde aan kunnen
hechten” (p.49). Verbeelding geeft zogezegd een betrokkenheid op de dingen en mensen om
ons heen. Ervaringen van zinvolheid zijn daarom verbeeldingsvolle fenomenen. In die
ervaring verschijnt de wereld niet alleen in zijn feitelijkheid maar ook in zijn mogelijkheid.
Daardoor worden empathie en creativiteit aangesproken. Dat zijn vormen van verbeelding die
voorstellingen mogelijk maken vanuit andere perspectieven. Daaruit ontstaat ook de
mogelijkheid om anders te handelen.
Een belangrijke basis voor verbeeldingskracht is aandachtig waarnemen. “Aandacht
maakt dat verbeelding geen vlucht uit de werkelijkheid is, geen vrijblijvende fantasie die ons
wegvoert uit het hier-en-nu” (p.52). Het is recht doen aan datgene wat we waarnemen, geraakt
kunnen worden en er betrokken bij raken. Daarbij spelen onze eigen associaties een
belangrijke rol. Het vertrouwde en vreemde kunnen elkaar ontmoeten; eigen bronnen komen
in contact met andere bronnen. Oude patronen kunnen zo worden doorbroken door te
experimenteren: “het spelen met waarnemings- en herinneringsmateriaal en het exploreren
van onze sociale verbeelding” (p.63). Controledrang kan worden losgelaten in een zoektocht
naar mogelijkheden. Dit verbindt Alma met speelsheid en spel dat zich baseert op de
mogelijkheid om tegelijk met verschillende werkelijkheden om te kunnen gaan. Dat is niet
alleen plezierig maar ook serieus; we moeten de alternatieve werkelijkheden en haar
spelregels serieus nemen want er is mogelijk nieuwe zin- en betekenis aan verbonden. “Het
spel roept een verwachting op van wat er mogelijk zou zijn in situaties die om verbetering
vragen” (p.67). Dat vraagt op zijn beurt om concrete voorstellingen van veranderingen:
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anticipatie. Zo kan het experiment vervolgens worden voltrokken naar concrete handelingen.
Door expressie te geven aan wat ons raakt, bemoedigt of inspireert kunnen we onze
verbeelding delen met anderen (p.71). Dat hoeft niet per se met taal, maar kan ook met kunst,
muziek of een ritueel. “Expressie is een confrontatie van onze voorstellingen met de wereld
buiten ons die een eigen stem heeft” (p.72). Het gaat daarin niet om het opleggen van de eigen
wil maar juist om een interactieve samenwerking. Alma geeft hier een voorbeeld, in
navolging van Richard Sennett, van kunstenaars die geconfronteerd worden door de
beperkingen van het materiaal waarmee ze werken, om zo tot nieuwe inzichten te kunnen
komen (p.72). Het gaat om een houding van ontvankelijkheid, kwetsbaarheid en openheid; het
kunnen loslaten van controle en het spelen met mogelijkheden.
Tenslotte benadrukt Alma het belang van reflectie op onze verbeeldingskracht, omdat
die ook op schadelijke manieren kan worden (over)geprikkeld, zoals door (sociale) media.
“Verbeelding zoals hier opgevat is een reflectief proces gekenmerkt door ‘reflectie-in-actie’,
dat wil zeggen dat denken, voelen en handelen gepaard gaan met reflectiviteit die gaandeweg
bijsturing mogelijk maakt” (p.78). Dat proces is nooit afgerond.
In tegenstelling tot make-believe is het bij verbeeldingskracht opvallend dat het sterk
verbonden is met de realiteit. De verbeelding wordt niet ingezet om de realiteit op te schorten,
maar juist om de realiteit te creëren, te verbeelden, in een creatief en dynamisch proces.
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Bijlage 2: game studies, Huizinga en Caillois
Een hapklare definitie van games lijkt moeilijk te geven want theorieën over games, evenals
theorieën over play, zijn er in het veelvoud. Binnen verschillende disciplines wordt de
betekenis en uitwerking van games onderzocht. Samen vormen deze het multidisciplinaire
onderzoeksveld van game studies (Stenros, 2015). Game studies heeft als onderwerp games
en alles wat daarmee te maken heeft. Dus ook play speelt een rol in dit veld, hoewel altijd in
relatie tot games; “in game studies play is often seen just as the activity of engaging with
games” (Stenros, 2015, p.56). Game studies includeert ook het minder omvattende
onderzoeksveld ludologie. Ludologie is gericht op een specifieke spel- of speelactiviteit, zoals
het schaakspel, en biedt passende voorbeelden om de betekenis van games te illustreren. Een
introductie in het onderzoeksveld van game studies is hier relevant om de omvattende
betekenis en ervaring van games in kaart te brengen.

Huizinga
Een passende start voor het bestuderen van games (en play) is het boek van Huizinga
(Stenros, 2015). Hoewel Huizinga een fenomenologische diepte ontwijkt in zijn
beschrijvingen van spelen (Huizinga, 1938; Stenros, 2015; Holst, 2017; Hans, 1981), blijkt hij
voor een beschrijving van de rol van play in games een belangrijke toonzetter. Samenvattend
definieert Huizinga spel als
“een vrije handeling, die als “niet gemeend" en buiten het gewone leven staande
bewust is, die niettemin den speler geheel in beslag kan nemen, waaraan geen direct
materieel belang verbonden is, of nut verworven wordt, die zich binnen een opzettelijk
bepaalde tijd en ruimte voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en
gemeenschapsverbanden in het leven roept, die zich gaarne met geheim omringen of
door vermomming als anders dan de gewone wereld accentueren” (Huizinga, 1938,
p.20)

Spel beslaat voor Huizinga dus heel wat anders dan play voor James Hans. Voor Hans is
spelen niet direct verbonden met vrijheid en juist verbonden met het alomvattende dagelijkse
(1981). Spelen (play) is de beschrijving van de bewegingen van de realiteit; play is reality
(voor Hans). Voor Huizinga lijken play en games, in tegenstelling tot Hans perspectief,
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat komt wellicht door het gegeven dat in de
Nederlandse taal het woord spel zowel naar play en games kan verwijzen.
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“De meeste kenmerken van spel die Huizinga opsomt – niet serieus, gebrek aan
materiële interesse, gescheiden tijd en ruimte, verlopend volgens zijn eigen regels en
dus ordelijk – zijn op de een of andere manier aanwezig in hedendaagse definities van
games, hoewel ze allemaal ook in twijfel zijn getrokken en nauwlettend zijn
onderzocht” (Stenros, 2015, p.55).

Opvallend is dat Huizinga spel typeert als het basiskenmerk/bestaansvoorwaarde van de mens
maar in zijn definitie zorgt voor gelimiteerde toepassingsmogelijkheden. Huizinga beschrijft
dit zelf als “de hoogere spelvormen” (1938, p.10). Die spelvormen zijn volgens Huizinga
sociale manifestaties die functioneren om iets te vertonen of iets te winnen. Samengevoegd
vormen deze functies de (wed)strijd. Het woord wedstrijd is een samenvoegen van de
woorden wedden en strijden. Er zit hierin dus zowel een verwijzing naar competitie (strijd)
als naar onvoorspelbaarheid (wedden). Voor Huizinga lijkt (volwassen)spel onlosmakelijk
verbonden met competitie.

Caillois
De Franse speltheoreticus Roger Caillois bouwt voort en bekritiseert Huizinga’s bevindingen
in zijn boek Man, play and games (2001, p.3). Dit boek kwam uit in 1958 en de Franse titel
Les jeux et les homes toont dat er in het Frans ook geen distinctie is tussen play en games. Dat
zorgt wederom voor een verwarrende wisselwerking tussen play en games (in de Engelse
vertaling). Play lijkt voor Caillois altijd betrokken op games.
Caillois start zijn boek door te stellen dat Huizinga’s bevindingen discutabel zijn.
“Huizinga’s werk is geen studie naar games maar een onderzoek naar de creatieve kwaliteit
van het speelprincipe in het domein van cultuur” (Caillois, 2001, p.4). Huizinga’s definitie
van play is volgens Caillois te breed en tegelijk te smal. Volgens Caillois is spelen juist
onthullend voor de geheime sociale tendens die voor Huizinga belangrijk is. Daarnaast zou
Huizinga zich te veel op competitie concentreren, waarbij games of chance en money games
buiten beschouwing worden gelaten. Het wedelement van wedstrijden krijgt bij Caillois een
centralere plek. Tegelijkertijd zou Huizinga’s definitie tal van levensgebieden bevatten die
gewoonlijk niet als spelen worden beschouwd (Ibid,. p.5).
Caillois stelt dat play geen productief vermogen heeft en tegenover werken of kunst
staat. Spelen is volgens Caillois pure verspilling van tijd, energie en vermogens (2001, p.5-6).
Professionals die “spelen” voor een prijs, salaris of titel, zoals boxers of acteurs, zijn geen
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spelers volgens Caillois. Het zijn werkers. “When they play, it is at some other game” (p.6).
Spelen is vrij en vrijwillig, behalve voor werkers. Spelen is geïsoleerd van de rest van het
leven en afgebakend door de tijd en ruimte. De verwarring van het gewone leven wordt
vervangen door de duidelijkheid van de regels van een spel. Toch is spelen volgens Caillois
ook gebonden aan onzekerheid, risico en twijfel (de uitkomst van het spel staat niet vast)
(p.7). Het spel moet doorgaan zolang dat kan, in vrijheid, binnen de limieten van de spelregels
(p.8). Soms worden die regels vervangen door make-believe, zoals in het spelen met poppen
of het aannemen van een bepaalde rol (bijv. politie-boeven spel). Zowel de regels als het doen
alsof benadrukken het fictieve karakter van het spel. De spelers worden (vrijwillig) in die
fictie meegenomen (p.9). Caillois’ definitie van play is samen te vatten als zijnde “een
activiteit, die in wezen vrij en vrijwillig is, gescheiden en gedefinieerd in ruimte en tijd,
onzeker in uitkomst, onproductief (hoewel eigendom kan worden uitgewisseld), geregeerd
door regels, en make-believe in plaats van het echte leven” (Caillois, 2001, p.9-10).
Caillois benoemt in zijn boek verschillende typen games met elk hun eigen kenmerk:
agon (competitie), alea (kans), mimicry (nabootsing) en vertigo (ilinx cq. desoriëntatie). Deze
typen games kunnen variëren in de hoeveelheid structuur. Hij benoemt hierbij een spectrum
met twee uitersten: paideia en ludus (2001, p.13). Paideia wordt geassocieerd met het kind,
ongecontroleerde fantasie en vrije improvisatie. Dit lijkt dus meer vrijspelen (play) te
benadrukken. Ludus wordt geassocieerd met de volwassene, discipline, oefening en overgave
aan (steeds complexer wordende) regels. Dit lijkt dus meer regelspelen (games) te
benadrukken.

Games als sociale manifestaties
Uiteindelijk blijven de beschrijvingen van Huizinga en Caillois vaag en idealistisch (Stenros,
2015, p.57). Daarnaast gaan ze niet in op wat spelen (play) fundamenteel is (Stenros, 2015;
Hans, 1981; Holst, 2017). Volgens Hans gaan Huizinga en Caillois daarom voorbij aan het
producerende vermogen van play (dat is besproken in hoofdstuk één) (1981, p.48). Tegelijk
geven ze wel ruimte aan de sociale manifestaties van play, wat een tussenmenselijk
productiviteit lijkt te benadrukken in de vorm van games. Games kunnen op die manier
worden gezien als een extensie van play (Stenros, 2015, p.99). Dat geldt vooral voor Huizinga
en Caillois omdat ze geen linguïstisch onderscheid (kunnen) maken tussen games en play; in
zowel Frans (jeu) en Nederlands (spel) is er een enkel woord voor beiden fenomenen
(Stenros, 2015). De samenvoeging voor Huizinga en Caillois lijkt daarnaast logisch omdat ze
probeerden een fenomeen te begrijpen dat groter is dan games en tegelijk games omvat; ze
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proberen beiden play en daarmee games te begrijpen. Caillois’ scheiding tussen paideia en
ludus lijkt wel een poging om de twee te scheiden. Maar uiteindelijk functioneren zowel ludus
als paideia voor een beschrijving van games.
Op verdiepende wijze zijn de bevindingen van Huizinga en Caillois interessant voor
dit onderzoek omdat ze tonen hoe play een essentiële rol speelt in games. Huizinga’s
beschrijvingen benadrukken bijvoorbeeld dat spel zich manifesteert als een sociaal
bindmiddel. Spelen gaat voor Huizinga over samenspelen en is een voorwaarde voor het
ontstaan van cultuur.

Magische cirkel
Voor Huizinga resulteert spel in het opbouwen van geheime gemeenschappen buiten de
gewone wereld. Caillois is het hiermee oneens. Hij had geen bezwaar tegen spel dat sociale
banden schept, maar vroeg zich af of geheimhouding deel kan uitmaken van de definitie van
spel (Stenros, 2015; Caillois, 2001, p.4). Caillois stelt juist dat “spel de neiging heeft om de
ware aard van het mysterieuze te verwijderen. Aan de andere kant, wanneer het geheim, het
masker of het kostuum een sacramentele functie vervult, kan men er zeker van zijn dat er
geen spel, maar een instelling bij betrokken is” (Caillois, 2001, p.4). In zijn dissertatie
Playfullness, play and games (2015) schrijft de Finse game-geleerde Jaakko Stenros dat
“het erop lijkt dat Huizinga en Caillois de kwestie van geheimhouding vanuit
verschillende invalshoeken benaderden. Huizinga zag het gevoel van geheimhouding,
van samenzijn, als iets dat in het spel wordt voortgebracht. Huizinga illustreerde dit
door te zeggen "Dit is voor ons, niet voor 'anderen". Callois zag spelen als het
wegnemen van geheimhouding als de speler het geheim leert tijdens het spelen, wat
een beschrijving is van dezelfde handeling, alleen vanuit een ander oogpunt. Spel kan
inderdaad op heel verschillende manieren worden beschreven, afhankelijk van of het
als deelnemer wordt ervaren of extern wordt geobserveerd” (2015, p.57).

Duidelijk is dat zowel Huizinga als Caillois sociale manifestaties beschrijven door middel van
spel. Ze geven een weergave van de rol die spel kan hebben in cultuur en de maatschappij.
Opvallend is wel dat de beschrijvingen van play en games door Huizinga en Caillois
“zich onderscheiden van het gewone, het alledaagse of niet-spel. Ze verwijzen naar een
afzonderlijke aard van het spelen” (Stenros, 2015, p.131). Volgens Stenros wordt deze
begrensdheid van games in de wetenschap op verschillende manieren verwoord: gesloten
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systeem, beperkende context, gescheiden, (semi)begrensd, veilig, ingelijst, etc. De bekendste
verwoording van deze begrensdheid is de ‘toovercirkel’ (magische cirkel), ingebracht door
Huizinga (1938, p.15; Stenros, 2015, p.131). Het gaat Huizinga hier om de plaatselijke
begrenzing van een spel:
“Elk spel beweegt zich binnen zijn speelruimte, die hetzij stoffelijk of denkbeeldig,
opzettelijk of als vanzelfsprekend, van tevoren is afgebakend. […] De arena, de
speeltafel, de toovercirkel, de tempel, het tooneel, het filmscherm, de vierschaar, het
zijn alle, naar vorm en functie, speelruimten, d. w. z. gebannen grond, afgezonderde,
omheinde, geheiligde terreinen, waarbinnen bijzondere eigen regels geldig zijn. Het
zijn tijdelijke werelden binnen de gewone, ter volvoering van een gesloten handeling”
(Huizinga, 1938, p.15).
Opvallend is dat Huizinga hier een distinctie maakt tussen de gewone wereld en de
spelwereld. Kritisch kan worden opgemerkt of de twee wel apart kunnen worden beschouwd
(Stenros, 2015, p.132). Want de “ongewone” speelruimten lijken soms diep doordrongen in
het “gewone” leven. Toch lijkt de notie van de tovercirkel in veel wetenschappen te zorgen
voor een aparte behandeling van play en games: “play voelt afgescheiden, het wordt sociaal
vaak als apart beschouwd en het wordt cultureel soms officieel en institutioneel als apart
erkend” (p.133). In navolging van hoofdstuk één zou o.a. Hans het hier dus mee oneens zijn
omdat play diep doordrongen is in onze levens.
De begrensdheid van het spel kent, naast de tovercirkel, meer benaderingen. Volgens
Stenros zijn er drie categorieën:
“Een ervaringsgericht, persoonlijk 'beschermend/veilig frame' (psychologische
bubbel), het sociaal erkende contract dat de gedeelde constitutie biedt voor de actie
van het spelen (magische cirkel), en de culturele ruimte die is geworteld in regels,
conventies en instellingen waar spel naar verwachting zal plaatsvinden (arena)” (2015,
p.133).
Deze categorieën lopen in elkaar over en impliceren elkaar. Voor het moment is de
tovercirkel (magische cirkel) de belangrijkste categorie omdat daar het sociale domein wordt
benadrukt. Daarin is een gevoel van veiligheid belangrijk. De tovercirkel veronderstelt een
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sociaal contract, waardoor play en games een onderscheidende sociale context in het leven
roepen: een speelwereld (Stenros, 2015, p.134). Stenros beschrijft de tovercirkel als volgt:
“De magische cirkel van play is het sociale contract dat tot stand komt door impliciete
of expliciete sociale onderhandeling en metacommunicatie tijdens het spelen. Dit
sociale contract kan maatschappelijk worden zodat andere sociale kaders (recht,
economie) het kunnen herkennen. Het wordt gecreëerd wanneer er meer dan één
persoon betrokken is bij speelse activiteiten, maar als het eenmaal is vastgesteld, is het
niet langer nodig voor iedereen om constant in een speelse manier van denken te
blijven. Er is een verband tussen een speelse mindset en spel, maar als resultaat van
sociale onderhandeling en gedeelde structurering van een ontmoeting, is het mogelijk
om in een serieuze/planmatige mindset te zijn en toch binnen de sociaal afgesproken
grenzen te blijven. Als echter genoeg deelnemers in een serieuze/planmatige
denkwijze vervallen, kan men zich afvragen of wat zich binnen de grenzen bevindt,
spel blijft, ook al is het nog een spel. Het concept is ook van toepassing op het spelen
van games voor één speler: hoewel ze alleen kunnen worden gespeeld, worden ze
sociaal erkend als domeinen van speciale betekenis. Het concept van een magische
cirkel is echter nuttiger in verband met sociaal spel" (2015, p.135).
Deze beschrijving toont de impact die de tovercirkel kan hebben. Die impact kan zo groot zijn
dat een hele maatschappij erdoor wordt geraakt en gevormd; het spelen van de spelers strekt
zich uit binnen de maatschappelijk afgesproken (spel)regels. Er kan worden gesteld dat de
tovercirkel de speelse tendens in een maatschappij benadrukt. Deze speelse tendens binnen de
afgesproken sociale structuur wordt inzichtelijker door de beschrijvingen van games van
James Carse in de hoofdstuk twee.
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Bijlage 3: Zingeving en zinloosheid
Wat onder zingeving wordt verstaan is lang niet altijd duidelijk (Alma, 2020). Zingeving kan
heel breed verwijzen naar het menselijke vermogen tot betekenisverlening aan de
werkelijkheid (ibid.; Droogers, 2010). Volgens Droogers gebeurt dat binnen culturen. Cultuur
definieert Droogers als “het menselijke vermogen om betekenis te geven aan de
werkelijkheid, en alles wat met dat vermogen bedacht en gedaan wordt” (2010, p.16). Alma
merkt kritisch op dat wanneer we deze brede invulling van zingeving hanteren, “alles wat we
doen met zingeving te maken heeft, want we verlenen voortdurend betekenis aan de wereld
om ons heen en stemmen ons handelen daarop af” (2020, p.11-12). Alma lijkt te beamen dat
de term zingeving daardoor zo breed wordt dat het een lege huls dreigt te worden. Droogers
merkt echter op dat “de verscheidenheid aan culturen laat zien hoe creatief mensen kunnen
zijn in hun zingevende vermogen” (2010, p.16). Zingeving lijkt op die manier de creativiteit
van de mens te benadrukken.
Er is ook een smallere betekenis van zingeving. Die heeft meer te maken met
levensbeschouwing of spiritualiteit (Alma, 2020; Droogers, 2010). Droogers definieert
levensbeschouwing als een “cultuurvorm waarmee mensen, op een speelse en toch serieuze
manier, aftastend en benoemend zin geven aan de eigen menselijke werkelijkheid” (2010,
p.16). Binnen die levensbeschouwingen gaat het om het beantwoorden van zingevingsvragen,
zoals die in de zinleiding van dit hoofdstuk naar voren kwam. Volgens Droogers komt in die
beantwoording de brede en smalle betekenis van zingeving samen. Levensbeschouwing staat
namelijk altijd in bredere context van het leven en is zogezegd verbonden met religie, cultuur
en samenleving.

Religie
Voor de langste tijd was (of is) religie de belangrijkste zingevingsbron. Religie vormt een
sociaal zingevingskader dat is gebaseerd op een heilig ervaren werkelijkheid (Droogers,
2010). Dit heilige heeft volgens Droogers betrekking op alles dat als “een aparte,
uitzonderlijke, andersoortige, richtinggevende werkelijkheid wordt ervaren buiten en boven
de mens” (p.17). Religie roept zogezegd ervaringen op die het menselijke en materiele
vermogen overstijgen. Dit wordt ook wel transcendentie genoemd. Dit betekent dat het
zingevende element van religie niet direct waarneembaar is, maar is gebaseerd op een zinvolle
invulling van de werkelijkheid en de ervaringen die daarmee gepaard gaan. Zo gesteld komt
religie tegenover wetenschap te staan. Dat is hier niet het noodzakelijke uitgangspunt. Sterker
nog, in hoofdstuk 3 komt naar voren dat religie en wetenschap veel gelijkenissen dragen.
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Wat voor nu belangrijk is, is dat de definitie van religie van Droogers zowel een
substantieel als functioneel aspect draagt (2010, p.18). Het substantiële zegt iets over de aard
van religie (het is heilig). Het functionele zegt meer iets over wat religie doet (de functie),
zoals het antwoord geven op zingevingsvragen en zingeven aan de eigen menselijke
werkelijkheid. Deze tweedeling is belangrijk wanneer wordt betoogd dat religie in deze tijd
aan het afnemen is. Want als religie afneemt, zou zingeving logischerwijs ook afnemen. Dat
is niet helemaal waar wanneer we kijken naar het functionele element van religie. Want
wanneer het substantiële element afneemt, kan het functionele element nog steeds blijven
voortbestaan (ibid.). De vorm of manier waarop dat gebeurt kan wel veranderen. Want het is
wel evident dat de collectieve religieuze zingevingskaders in deze tijd steeds meer lijken af te
brokkelen. Die tendens of afname wordt secularisering genoemd. Wanneer we kijken naar de
functionele definitie van religie hoeft er echter helemaal geen sprake te zijn van die afname.
Secularisering heeft er namelijk voor gezorgd dat de individuele mens steeds meer
aangewezen wordt op andere en veranderende zingevingsbronnen. Religie is daardoor een van
de vele levensbeschouwingen geworden waaruit de hedendaagse mens kan kiezen (ibid.). Dat
lijkt in zekere zin een opleving van religie te betekenen.

Levensbeschouwing
Door de secularisering lijkt er dus veel ruimte te zijn gekomen voor de individuele keus voor
zingevingsbronnen. Die bronnen komen samen in een persoonlijke of gezamenlijke
levensbeschouwing. De levensbeschouwelijke stempel behoort bijvoorbeeld ook tot de
wetenschap, evolutietheorie, het humanisme en het marxisme. Zelfs kunst, sport en de natuur
kunnen worden gerekend tot belangrijke zingevingsbronnen en bouwstenen voor een
levensbeschouwing. Levensbeschouwing lijkt dus een koepelterm te worden voor alle
manieren waarop de mens betekenis geeft aan de eigen werkelijkheid (ibid.). Het gaat in alle
gevallen om de zingevende tendens, zonder dat daarbij wordt uitgegaan van de noodzaak van
het heilige. “Een levensbeschouwing is een min of meer geëxpliciteerd en gesystematiseerd
zingevingskader dat mensen helpt zin aan hun leven te geven in de wereld en de
omstandigheden waarin ze zich bevinden” (Derkx, 2009, p.2). Zo gesteld zijn
levensbeschouwingen zeer aan verandering gebonden omdat de omstandigheden continu
veranderen. Het vergt een continu aanpassingsvermogen. Het gaat erom een goed verhaal te
vinden welke de losse eindjes van het leven lijkt samen te binden (Derkx, 2009). Maar losse
eindjes blijven komen doordat er wordt verder geleefd. En het bindsel, de levensbeschouwing,
lijkt zelf weer een los eindje te kunnen worden door de veranderlijkheid van de eigen en
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wereldlijke werkelijkheden. Hoewel het individu binnen een levensbeschouwelijk kader kan
opgroeien en die grotendeels kan overnemen, zijn “‘normale’ volwassenen zelf
verantwoordelijk voor de levensbeschouwing waar ze naar leven” (Derkx, 2009, p.3).
Emeritus hoogleraar humanisme en levensbeschouwing Peter Derkx stelt daarom: “iedere
levensbeschouwelijke positie, ook een godsdienstige, is en blijft contextgebonden
mensenwerk” (2009, p.3).
Deze stellingen zijn geen vanzelfsprekendheid. Hoewel in deze moderne tijd het
individu zelf verantwoordelijk lijkt voor zijn levensbeschouwing, waren het voor de langste
tijd de religieuze instituties die een beslag legden op de levensbeschouwelijke context. Religie
had in die zin een machtspositie (Droogers, 2010). Die positie zorgde ervoor dat mensen
werden beïnvloed door de exclusieve greep op zingeving. De religieuze macht veranderde
letterlijk het gedrag van mensen en de manier waarop zij dachten (ibid.). Hoewel deze macht
veel negatieve connotaties heeft, en ook zeker negatief kan zijn, is er ook een positieve kant:
”machtsstructuren zijn onmisbaar, juist omdat ze functies hebben die zorgen voor orde in de
samenleving en in het samenleven” (p.64). Religie omvat in die zin een ethische en
zingevende blauwdruk.
Volgens Droogers is de invloed van religieuze instituties in onze huidige samenleving
afgenomen. “De mensen zoeken steeds individueler hun weg op de levensbeschouwelijke
markt” (2010, p.92). Tendensen van individualisering en globalisering zorgen voor een
veelzijdigheid aan zingevingsbronnen die niet enkel van bovenaf worden opgelegd. Tot het
spirituele voedsel behoren nu bijvoorbeeld oosterse religieuze vormen, wetenschap en
psychologie (ibid.). De schaduwzijde hiervan is dat de sociale en zingevende lijm van de
religieuze instituties lijkt te zijn losgelaten. De moderne mens heeft daardoor te kampen met
een eigen levensbeschouwelijke en zingevende zoektocht. Hoewel er uiteraard vele voordelen
en mogelijkheden zijn in die zoektocht, kan het ook zorgen voor een existentiële en
zingevende leegte.

Zinloosheid, nihilisme en de zoektocht naar betekenis
De moderne mens lijkt voor een antwoord op zingevingsvragen grotendeels zelf op onderzoek
uit te moeten. Het gaat er in een levensbeschouwing om een goed verhaal te vinden waarin
zingeving voor zowel het individu als zijn omgeving tot zijn recht komt (Derkx, 2009). Er

lijkt een divers levensbeschouwelijk landschap te ontstaan met een grote variatie aan
zingevingsbronnen. Volgens Alma is er een wijdverspreid verlangen naar zin, maar dat
verlangen wordt lang niet altijd vervuld (2020). We zitten volgens Alma “vast in een bepaalde
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manier van kijken naar de wereld, met destructieve gevolgen zowel voor ons omgaan met
elkaar als voor onze houding tegenover het niet-menselijke” (p.13). In de inleiding van dit
onderzoek werd gepleit dat we, naast de coronacrisis, in een zingevingscrisis verkeren.
Antwoorden op existentiële vragen in de vorm van goede verhalen lijken schaars. Dit
resulteert in gevoelens van zinloosheid en onbehagen.
Mensen hebben behoefte aan zingevingsbronnen (Derkx, 2009; Droogers, 2010; Alma,
2020). De afname van dominante zingevingsbronnen lijkt zogezegd verband te houden met
toename van gevoelens van zinloosheid. Toch lijkt zinloosheid al langer een rol te spelen met
de notie van het concept nihilisme. Nihilisme lijkt in het algemeen een algeheel gevoel van
zinloosheid en de ontkenning van waarde in het bestaan te duiden. Een van de aardsvaders
van de term nihilisme is Nietzsche. Nietzsche stelde met nihilisme dat er geen inherent doel in
het leven is en geen antwoord op de waarom? vraag (Hinman, 1975, p.103-104). Radicaal
genomen stelt nihilisme dat er geen waarheid is, geen absoluutheid der dingen en niets is
opzichzelfstaand (ibid.). Daaruit volgt dat alles dat de mens voor waar aanneemt een
menselijke constructie is. Passief genomen kan dat destructieve uitwerkingen hebben: alles
wordt betekenisloos en zinloos. Maar tegelijk kan deze destructieve tendens zorgen voor de
bewustwording dat de nihilist macht heeft over de nihilistische realiteit: een actieve macht
over zinloosheid (ibid., p.107). “De nihilistische ervaring geeft toe dat niets in de wereld
betekenis of een doel heeft, maar het bevestigt de wereld als een geschapen wereld, als het
creatieve spel van de mens” (ibid., p.109). De weerlegging van religieuze zingevingsbronnen
en hun waarheid lijkt te zorgen voor nihilisme: religie is een menselijke constructie die in
essentie zinloos is, maar in zijn creatie zinvol.
De mens lijkt dus op zichzelf aangewezen in het vinden van zin. De nihilistische
opvatting lijkt elke vorm van zinvinding echter zinloos te doemen. En precies daarin lijkt de
werkelijke betekenis van nihilisme te zitten die Nietzsche predikt. Want als de zin uit het
leven ontbreekt, is dat een oproep om de zin zelf te gaan zoeken en creëren. Telkens weer
opnieuw. Een overtuigend voorbeeld daarvan is de beschrijving van holocaust overlever en
psycholoog Viktor Frankl in zijn boek Man’s search for meaning (1985, origineel 1946). De
onmenselijke ervaringen van Frankl in de concentratiekampen brachten hem tot het inzicht
dat zelfs in de meest verschrikkelijke situaties de mens zin kan en moet vinden. Het is de
zoektocht die de zin doet vinden. Volgens Nietzsche geschiedt die zoektocht op een creatief
speelse manier (Hinman, 1975). Dat betekent niet dat het gaat zonder slag of stoot. Want
wanneer we het leven zien als een spelletje en het tot het volste spelen, spelen we volgens
Nietzsche zelfs als het een kwestie is van leven en dood (Hinman, 1975, p.113-114).
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Paradoxaal genoeg lijkt de notie van het leven als spel als gevolg van het nihilisme hier het
nihilisme te overwinnen. Uiteindelijk lijkt dit het idee in de hand te werken dat spelen als
antwoord op zinloosheid zorgt voor creatieve en speelse zingeving, zonder uit het oog te
verliezen dat dit een menselijke creatie is.
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Bijlage 4: Meritocratie
Oorsprong
Sandel beschrijft hoe het meritocratische ideaal zijn oorsprong vindt in het idee dat de mens
“meester is over zijn eigen lot en de opbouw en vormgeving van je eigen bestaan” (2020,
p.50). Het individuele lot wordt daarmee een weerspiegeling van de eigen verdienste. Volgens
Sandel heeft dit denkbeeld wortels in de religieus morele intuïtie van de westerse cultuur
(p.51). Die intuïtie is gebaseerd op het geloof dat God de mens beloont voor goed gedrag. Dit
is volgens Sandel een sterk antropocentrische gedachte. Alsof God zich de hele dag bezig gaat
houden met wat de mens wel en niet goed doet. “De schepping is er niet alleen omwille van
mensen. De kosmos is groter en Gods wegen zijn raadselachtiger dan dit antropomorfe beeld
doet vermoeden” (Sandel, 2020, p.53). De religieuze nadruk op de menselijke wil en een
ongebreidelde handelingsvrijheid heeft consequenties. Mensen die lijden worden ervan
verdacht dat ze dat over zichzelf hebben afgeroepen. Ze hebben immers onjuist gehandeld en
God straft daarvoor.
“Het meritocratische denken komt voort uit de zienswijze, die een verspiegeling vormt
van het geloof dat het morele universum zodanig is ingericht dat voorspoed gepaard
gaat met deugdzaamheid en leed met een gebrek daaraan. Dit is niet ver verwijderd
van het vertrouwde hedendaagse denkbeeld dat rijkdom een gevolg is van aanleg en
inspanning, en armoede een teken van luiheid” (Sandel, 2020, p.51)

Sandel noemt dit de theologie van verdienste met een tirannieke uitwerking. Mensen
verharden er namelijk door en stellen dat anderen hun onheil altijd over zichzelf afroepen
doordat ze hebben gezondigd. Daarnaast zorgt het voor een imperatief dat mensen goede
dingen moeten doen. Hiertoe rekent Sandel de kerkelijke praktijk met zijn uiterlijke vertoon:
“Riten en rituelen – doop, gebed, het bijwonen van de heilige mis en het ondergaan van de
sacramenten – kunnen niet langer standhouden als de betrokkenen niet het gevoel hebben dat
die ergens goed voor zijn” (2020, p.55). Het individu wordt hierdoor verantwoordelijk voor
zijn lot. En als je lot goed uitpakt, als je wordt verlost, mag je daar trots op zijn. Sandel
beschrijft hoe dit een aansporing was voor de rijken om hun verlossing af te kopen. Op de
verkoop van aflaten had Maarten Luther met zijn Reformatie zware kritiek. Volgens Luther
kon de verlossing niet worden gekocht maar stond je lot al vast. Paradoxaal genoeg leidde dit
juist tot een meritocratische arbeidsethos (Sandel, 2020, p.56).
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Sandel beschrijft een proces, in navolging van de socioloog Max Weber, waarin een
arbeidsethos ontstaat die brandstof is voor het kapitalisme en de meritocratie. Volgens Luther
was er sprake van een onwrikbare goddelijke genade die niet met hard werken of geld viel af
te kopen. Aansluitend hierop ontstond de calvinistische predestinatieleer. Die leer stelde dat
het lot van het individu al vaststaat en “niet kan worden veranderd door de wijze waarop de
mens zijn leven leidt” (Sandel, 2020, p.57). Dit zorgde voor een ontzettende kwelling van
onzekerheid. Het enige dat mensen zeker wisten was dat ze moeten werken op hun
“toegeschreven” plek. Ze waren geroepen door God om dit werk uit te voeren en ze wijden
zich met grote inzet aan die roeping (ibid.). Tegelijk werd door die toewijding welvaart en
overvloedig consumeren afgewezen. “Weber merkt op dat (…) hard werken en weinig
consumeren leidt tot de accumulatie van bezit die brandstof levert voor het kapitalisme”
(ibid.). De protestantse arbeidsethos en de kapitalistische accumulatie is volgens Sandel, zelfs
zonder religieuze drijfveren, nog steeds aanwezig in onze maatschappij.
Wat volgens Sandel belangrijk is, is dat werken is gaan functioneren als een teken, niet
als bron, van verlossing (2020, p.58). Tegelijkertijd stelt Sandel dat de moeilijkheid om te
weerstaan dat deze gedachtegang zou leiden tot het idee dat “die goede werken van mij op een
of andere manier moeten hebben bijgedragen aan mijn uitverkoren-zijn” (ibid.). Hier doet
verantwoordelijkheid voor het eigen lot opnieuw zijn intrede. Zowel de predestinatieleer als
de eigen verantwoordelijkheid voor verlossing vormen samen een “vroege versie van
meritocratische hoogmoed” (ibid., p.59).
“Het protestantse arbeidsethos heeft niet alleen tot de opkomst van de geest van het
kapitalisme geleid, maar ook het ontstaan bevorderd van een ethos van zelfhulp en
verantwoordelijkheid voor het eigen lot, dat zich goed verdroeg met allerlei
meritocratische denkwijzen. Dit arbeidsethos ontketent een angstig en energiek streven
dat grote welvaart oplevert, maar onthult tegelijkertijd de duistere keerzijde van de
plicht tot zelfredzaamheid. De nederigheid die voortkomt uit een besef van
hulpeloosheid ten opzichte van de onzekere genade maakt plaats voor de hoogmoed
waartoe mensen worden aangezet door geloof in hun eigen verdienste” (ibid., p.5960).

Sandel lijkt te willen benadrukken dat het geloven in voorzienigheid historisch heeft geleid tot
het geloof in verdiensten. In onze seculiere samenleving is dat geloof blijven voortbestaan
(p.61). Mensen willen namelijk weten of ze hun lot aan zichzelf te danken hebben. Pas dan
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kunnen ze zeggen dat ze hun welvaart hebben verdiend. Op die manier wordt succes of
verdoemenis gerechtvaardigd. Het succes van mensen, dat ze op eigen kracht hebben behaald,
is een goedkeuring van de afstandelijke God (als die al bestaat). Tenslotte haalt Sandel
daarom het meer recente welvaartsevangelie aan dat bekrachtigt dat welvaart een teken van
deugdzaamheid is. Binnen het welvaartsevangelie wordt namelijk ervan uitgegaan dat
welvaart een teken is van individuele verantwoordelijkheid voor het eigen lot. “Dit is een
denkbeeld dat een bedwelmend gevoel van macht en kracht opwekt” (Sandel, 2020, p.68)

In de kern kan worden gesteld dat de meritocratie is gebaseerd op een geloof in eigen
verantwoordelijkheid voor de eigen verdiensten en succes. Geloven veronderstelt dat we niet
zeker weten of we het verdiend hebben.
“Bij geloven houden we altijd een slag om de arm, omdat het feitelijke anders kan
blijken te zijn. (…) Geloven betekent ons leven in een zinvol verband plaatsen, alsof
we deel hebben aan een groter geheel. Ieder die een doel wil realiseren of een ideaal
nastreeft, doet dat” (Alma, 2020, p.178).

Wil de meritocratie slagen als ideaal, dan moet worden geloofd in de werkzaamheid en
rechtvaardigheid ervan. Het ideaal is vooral aantrekkelijk voor diegenen die succesvol zijn.
Die hebben hun succes dan verdiend omdat ze het goed gedaan hebben (hun eigen
verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun eigen lot en daarvoor beloond zijn). De
uitkomst is een op prestaties gerichte samenleving omdat iedereen zijn succes wil verdienen
op grond van de eigen inspanningen. Dit lijkt de kern van de meritocratische ethiek.

Uitwerking
Op het eerste gezicht is er niets mis met het meritocratische ideaal. Het is namelijk logisch om
iemand te beoordelen op basis van zijn/haar verdienste. Wanneer je bijvoorbeeld naar de
fietsenmaker of tandarts gaat is het wenselijk dat diegene goed werk levert en gekwalificeerd
is. Verdienste getuigt in die zin van een bepaalde bekwaamheid die iemand heeft toegeëigend
door middel van eigen inzet. Dit bevestigt een bepaald idee van gelijkheid en vrijheid: we
hebben ons lot in eigen handen. Door middel van inzet en aanleg kunnen we ons lot bezegelen
en daar mogen we dan trots op zijn. “Een meritocratische samenleving is dus op verschillende
wijzen inspirerend: ze bevestigt een krachtig vrijheidsidee en ze beloont mensen naar de

125

prestaties die ze geleverd hebben, zodat die beloning hun ook werkelijk toekomt” (Sandel,
2020, p.50).
Mensen gaan door het meritocratische ideaal geloven dat ze volledig zelf
verantwoordelijk zijn voor hun succes: als je succes behaalt, ben je goed bezig.
Daartegenover staat dat wanneer je faalt je slecht bezig bent (er wordt nauwelijks rekening
gehouden met pech). Dit idee wordt door de jaren heen steeds meer omarmd: “de populaire
cultuur raakt steeds meer doortrokken van de ‘taal van verdienste’” (Sandel, 2020, p.99). Ook
in de politiek ontstaat volgens Sandel een “discours van verdienste” met leuzen zoals “je hebt
het verdiend” (ibid.). Hier sluiten de gedrevenheid van de vrije markt, de
individualiseringstendens, kansengelijkheid en de nadruk op de noodzaak van diploma’s
naadloos op aan. Het meritocratische ideaal lijkt zogezegd steeds meer een
werkelijkheidsbeeld. Er zou (bijna) gesproken kunnen worden van een meritocratische
levensbeschouwing met een kapitalistische onderstroom.
De kern van deze meritocratische levensbeschouwing staat op het idee dat
rechtvaardigheid kan worden behaald door het bieden van gelijke start kansen:
“According to the meritocratic conception, the distribution of income and wealth that
results from a free market is just, but only if everyone has the same opportunity to
develop his or her talents. Only if everyone begins at the same starting line can it be
said that the winners of the race deserve their rewards” (Sandel, 2010, p.154).

De meritocratie zou moeten zorgen voor een rechtvaardige orde in de samenleving. Doordat
toegang tot onderwijs voor iedereen toegankelijk is, kan bijvoorbeeld iedereen genieten van
educatie. Tegelijk zorgt deze toegankelijkheid voor een grotere nadruk op de noodzaak van
diploma’s. Want als iedereen kan studeren kan ook iedereen diploma’s halen. Dus als je geen
diploma haalt is dat aan jezelf te wijten. Sandel noemt deze nadruk op diploma’s
credentialisme. Dat betekent dat het belang van diploma’s nog de enige vorm van
discriminatie (onderscheid maken) mogen vormen. De meritocratie zorgt ervoor dat
diploma’s een (ultiem) symbool worden van verdienste. Carse (1986) laat zien dat diploma’s
een passend voorbeeld zijn om te laten zien dat de maatschappij een eindig spel is (zie
Hoofdstuk 2). Iedereen die meedoet aan de meritocratie erkent namelijk de via games
verdiende diploma’s. De erkenning van diploma’s betekent de erkenning van status, titels,
eigendom en macht van de diplomahouders (Carse, 1986). Tegelijkertijd wordt zo erkend dat
diegenen met diploma’s slim en verstandig zijn en goede keuzes maken.
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Er lijkt volgens Sandel binnen de politiek een soort paradigma van intelligentie te
ontstaan met een evaluatief contrast van “slim versus dom” (2020, p.131). Dit lijkt het geloof
in de waarde van een hoge opleiding, slimheid en wetenschap te benadrukken. Iedereen die
niet aan dit paradigma van intelligentie kan deelnemen lijkt buiten de boot te vallen en wordt
al snel als dom bestempeld.5 Volgens Sandel heerst er in de VS en de EU een minachting
jegens laagopgeleiden (p.135). Dit negatieve oordeel heerst volgens Sandel ook onder de
laagopgeleiden zelf: het geloof in de meritocratie lijkt zo sterk geïnternaliseerd dat mensen
met een lage opleiding hun situatie aan zichzelf verwijten (p.136). Er lijkt zo een
alomtegenwoordige rechtvaardiging te heersen van ongelijkheid en minderwaardigheid. Door
het credentialisme lijkt te worden omarmd dat de slimmen het hebben verdiend om aan de top
te staan en te regeren over de dommen. Sandel stelt dat het meritocratische tijdperk wordt
getypeerd door een regering en parlement waar bijna niemand te vinden is zonder afgeronde
hogere opleiding. Volgens Sandel is dit heel paradoxaal omdat we lijken terug te keren naar
een situatie voordat er sterke vertegenwoordiging (en stemrecht) van arbeiders was in de
politiek.
“In de jaren zestig begon het aantal afgestudeerden echter te stijgen en in het eerste
decennium van de eenentwintigste eeuw waren parlementsleden zonder hogere
opleiding in de nationale wetgevende vergadering al net zo zeldzaam als in de tijd van
de aristocratie en de grootgrondbezitters” (Sandel, 2020, p.139).

Sandel benadrukt dat dit credentialisme van de meritocratie hand in hand gaat met de
technocratisering van de democratie (p.147). De technocratie typeert zichzelf door een geloof
in wetenschap, feiten, kennis van experts, en ontwikkeling van technologie. Ook is er volgens
Sandel een affiniteit tussen technocratische politiek en neoliberalisme: kennis van
marktmechanismen lijken de politiek domineren. “Het denkbeeld dat ‘de besten en de
slimsten’ beter kunnen regeren dan hun met minder prestigieuze diploma’s toegeruste
medeburgers is een mythe die voortgekomen is uit meritocratische hoogmoed” (Sandel, 2020,
p.140). Dat doet volgens Sandel de kwaliteit, effectiviteit en representativiteit van bestuur niet
ten goede. Laagopgeleiden worden niet goed gerepresenteerd en er is een politieke polarisatie
ontstaan tussen hoog- en laagopgeleiden. Dit is een sterke afspiegeling van de heersende en
alsmaar stijgende ongelijkheid. De hoogmoed van de hoogopgeleiden zorgt volgens Sandel
5

Als je verdrinkt is het je eigen schuld want je hebt namelijk geen (zwem)diploma. Of je hebt geen
verblijfsvergunning (in het geval van vluchtelingen…..)
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voor een politiek van vernedering voor de lager opgeleiden. Mensen zonder opleiding kunnen
namelijk minder goed meekomen met mondialisering. Uitwerking van meritocratisering en
technocratisering is dat “besluitvorming in de handen van de elites wordt gelegd, en gewone
burgers daardoor van macht en invloed worden beroofd” (p.151). Hierdoor ontstaat een
dominante en manipulatieve uitwerking:
“Mensen er door middel van marktprikkels toe brengen zich op verantwoordelijke energiezuiniger handelen, op hun gewicht te letten, ethisch handelen in het
zakenleven, duurzaam en innovatief te handelen - wijze te gedragen is niet alleen een
alternatief voor dwang, maar ook voor overreding” (p.152).

Kennis van financiële prikkels worden gebruikt om gewenste resultaten te behalen omwille
van het algemeen belang. Het geloof in wetenschap en marktwerking van de technocratie
pretendeert volgens Sandel een bepaalde waardenneutraliteit (p.157). En dat is aantrekkelijk:
er lijkt een geloof te heersen dat een maatschappij die zich baseert op verdiensten, kennis en
een vrije markt zou zorgen voor de beste, verstandigste en meest rechtvaardige manier van
samenleven. Volgens Sandel is het tegendeel waar.
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