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1.
Inleiding

De notie van immersie lijkt een gevestigd fenomeen in de gamewereld. De term wordt veel
gebruikt door uitgevers, ontwikkelaars en gamers ter aanduiding van het cruciale gevoel
onderdeel te zijn van de spelwereld. Sander Huiberts laat zien dat geluid en muziek een
belangrijke rol spelen bij het creëren van immersie.1 Isabella van Elferen stelt dat
ontwikkelaars, componisten en spelers wijzen op de kwaliteit van muziek om bij te dragen
aan immersie.2 Het lijkt daarom, om Van Elferen te herhalen, merkwaardig dat er weinig
gericht wetenschappelijk onderzoek naar gamemuzikale immersie is gedaan. Met het oog op
de nieuwe generatie spelconsoles en technologische ontwikkelingen op het visuele gebied
(zoals Oculus Rift en IllumiRoom), die ongetwijfeld hun weerslag gaan hebben op het gebruik
van muziek in games, is het belangrijk stil te staan bij de manieren waarop muziek bijdraagt
aan immersie.3
Gordon Calleja heeft recentelijk een gedetailleerd werk geschreven over de definitie
en totstandkoming van immersie.4 Hij vat de verschillende noties van immersie samen en
kaart de probleempunten aan. Op basis daarvan construeert hij een model dat verschillende
dimensies bevat die bijdragen aan de betrokkenheid van de speler bij het spel. Die dimensies
leiden vervolgens tot een nieuwe notie van immersie, namelijk “incorporation”, die volgens
Calleja de verschillende noties van immersie verzoent en de probleempunten ontwijkt.

1

Sander Huiberts, “Captivating Sound: The Role of Audio for Immersion in Computer Games” (proefschrift,
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2010), 50-51.
2
Isabella van Elferen, “The ALI Model: Towards a Theory of Game Musical Immersion” (keynote-lezing voor
Royal Musical Association Study Day Ludomusicology, Oxford University, Groot-Brittannië, 2012),
geraadpleegd op 9 mei, 2013,
http://www.academia.edu/3255839/The_ALI_Model_Towards_a_Theory_of_Game_Musical_Immersion, 1.
3
“Oculus Rift,” http://www.oculusvr.com/; “IllumiRoom,” http://research.microsoft.com/enus/projects/Illumiroom/.
4
Zie Gordon Calleja, In-Game: From Immersion to Incorporation (Londen: The MIT Press, 2011).
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Hoewel het werk van Calleja veel spelaspecten behandelt, wordt één belangrijk aspect over
het hoofd gezien, namelijk muziek.
Er is een zeer beperkt aantal pogingen gedaan om immersie specifiek te koppelen aan
gamemuziek/geluid. Sander Huiberts laat via kwantitatief onderzoek zien dat muziek
belangrijk is voor het creëren van immersie.5 Isabella van Elferen vult deze stelling aan door
te beschrijven hoe gamemuziek bij kan dragen aan immersie. Ze presenteert daarbij het ALImodel, dat bestaat uit drie muzikale dimensies (geletterdheid, interactie en affect) die leiden
tot gamemuzikale immersie.6 Hoewel Huiberts en Van Elferen gamemuziek stevig in de
context van immersie plaatsen, wordt in beide studies geen aandacht besteed aan de
wisselwerking tussen gamemuziek en andere spelaspecten, en de mogelijke ondermijning van
immersie als gevolg hiervan. De verschillende elementen van computerspellen werken niet in
isolatie, maar muziek, geluid, beeld en gameplay vinden tegelijkertijd plaats en vormen samen
een speelervaring. Het is dan ook aannemelijk dat de bijdrage van muziek aan immersie
versterkt of verzwakt kan worden door andere elementen van het spel.
De hierboven beschreven wetenschappers (Van Elferen, Huiberts en Calleja) werken
dus langs elkaar heen, wat een vollediger en diepgaander beeld van (gamemuzikale) immersie
in de weg staat. Dit essay slaat daarom een brug tussen de gamemuzikale immersie van Van
Elferen en de spelimmersie van Calleja door gamemuzikale immersie in een context van nietmuzikale spelaspecten te plaatsen. Het is echter niet haalbaar alle niet-muzikale kenmerken
van computerspellen te behandelen binnen de omvang van dit essay. Daarom wordt de nadruk
gelegd op een aspect dat voorkomt in zowel niet-muzikale spelaspecten als gamemuziek zelf,
namelijk herhaling. Er is gekozen voor herhaling, omdat ze een belangrijk kenmerk is van
computerspellen en omdat ze een raakvlak biedt tussen gamemuziek en andere spelaspecten.
5

Huiberts, “Captivating Sound,” 50-51.
Zie Isabella van Elferen, “The ALI Model: Towards a Theory of Game Musical Immersion” (keynote-lezing
voor Royal Musical Association Study Day Ludomusicology, Oxford University, Groot-Brittannië, 2012),
geraadpleegd op 9 mei, 2013,
http://www.academia.edu/3255839/The_ALI_Model_Towards_a_Theory_of_Game_Musical_Immersion.
6
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Herhaling manifesteert zich in verschillende vormen in computerspellen. De speler moet vaak
handelingen herhalen om te vorderen in het spel (objecten zoeken, vijanden verslaan, etc.).
Daarnaast moet de speler soms hele delen van het spel herhalen, omdat hij/zij faalt
(doodgaat). Ook gamemuziek zelf bevat herhaling. Zo bestaat gamemuziek vaak uit veel
herhalende delen die eenvoudig kunnen worden aangevuld of weggenomen, zodat de muziek
zich soepel kan aanpassen aan de gebeurtenissen in het spel. Daarnaast wordt gamemuziek
regelmatig in zijn geheel herhaald, omdat de speler zich bijvoorbeeld lang op dezelfde plaats
in het spel bevindt. Ook is de speeltijd bijna altijd langer is dan de duur van de beschikbare
muziek, waardoor continu klinkende muziek noodgedwongen herhaald moet worden. Deze
verschillende vormen van herhaling zullen in dit essay worden behandeld.
Op basis van de beschreven notie van herhaling en de genoemde gaten in de theorieën
over immersie in computerspellen is gekomen tot de volgende onderzoeksvraag: welke
implicaties heeft herhaling in gameplay en gamemuziek voor gamemuzikale immersie? Om
deze onderzoeksvraag te beantwoorden moeten verschillende disciplines worden
gecombineerd. Calleja’s model van betrokkenheid wordt als onderdeel van game studies via
analyses van gamemuziek gekoppeld aan het ALI-model van Van Elferen, dat geworteld is in
de muziekwetenschap en meer specifiek de gamemuziektheorie. De analyses van gamemuziek
laten zien hoe muziek bijdraagt aan immersie en hoe herhaling daar een rol bij kan spelen. De
analyses zijn muziekwetenschappelijk van aard, waarbij gamemuzikale immersie wordt
beschreven aan de hand van de dimensies van het ALI-model. In mindere mate worden
daarbij de filmmuziektheoretische benaderingen van Claudia Gorbman en Zach Whalen
gebruikt, omdat filmmuziek en gamemuziek op enkele gebieden parallellen vertonen. De
terminologie uit de filmmuziektheorie is daarom waardevol om de werking van gamemuziek
helder weer te geven.
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Ondanks de muziekwetenschappelijke focus zal in de analyses altijd de link worden
gelegd met game studies door gamemuziek nadrukkelijk te plaatsen binnen de verschillende
dimensies van het model van betrokkenheid van Calleja. Op deze manier biedt dit essay
nieuwe inzichten voor game studies, door muziek te introduceren als een belangrijk spelaspect
dat op verschillende manieren kan bijdragen aan immersie. Tegelijkertijd leidt dit essay ook
tot nieuwe inzichten voor de muziekwetenschap, door de rol van gamemuzikale immersie te
beschrijven binnen een context van algehele spelimmersie en door de relatie tussen
gamemuzikale immersie en andere spelaspecten te verkennen.
In hoofdstuk 2 wordt de notie van immersie in computerspellen behandeld. Het is niet
de bedoeling een overzicht te geven van de verschillende ideeën over immersie, maar om de
in dit essay gehanteerde notie van immersie duidelijk te omschrijven. Daarbij vormen Gordon
Calleja’s model van betrokkenheid en zijn concept van incorporation de basis. Ook wordt het
ALI-model van Isabella van Elferen toegelicht, dat de basis zal vormen voor de analyse en
bespreking van gamemuzikale immersie.7 Daarnaast wordt gamemuzikale immersie in een
bredere context van muzikale ervaring geplaatst. Daarbij worden verschillende vakgebieden
gecombineerd. Aan de hand van Michael Bulls opvattingen over iPodcultuur (media studies),
Claudia Gorbmans theorieën over filmmuziek (filmmuziektheorie), Andrew Goodwins
behandeling van synesthesie (media studies) en Simon Friths ideeën over muziek en cultuur
(muzieksociologie) wordt duidelijk gemaakt waarom juist muziek geschikt is voor het creëren
van immersie.
In hoofdstuk 3 wordt gamemuziek ingepast in het model van betrokkenheid van
Gordon Calleja, waarbij ook de dimensies van Van Elferens ALI-model worden betrokken.
Deze inpassing wordt geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden uit computerspellen.

7

Zie Isabella van Elferen, “The ALI Model: Towards a Theory of Game Musical Immersion” (keynote-lezing
voor Royal Musical Association Study Day Ludomusicology, Oxford University, Groot-Brittannië, 2012),
geraadpleegd op 9 mei, 2013,
http://www.academia.edu/3255839/The_ALI_Model_Towards_a_Theory_of_Game_Musical_Immersion.
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Dit geeft meer inzicht in de rol van gamemuziek in het creëren van immersie en haar plaats
tussen andere spelaspecten.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wisselwerking tussen herhaling en gamemuzikale
immersie. Allereerst wordt de aanwezigheid van herhaling in computerspellen toegelicht op
basis van de theorieën van Torben Grodal en Richard Coyne. Daarna wordt aan de hand van
een analyse van Portal 2 (Valve Corporation, 2011), Deus Ex: Human Revolution (Eidos
Montreal, 2011) en The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011) gekeken naar
de rol die herhaling in gameplay speelt in de context van gamemuzikale immersie.
De focus in dit essay ligt op dynamische gamemuziek. Karen Collins omschrijft
dynamisch geluid als geluid dat reageert op veranderingen in de spelomgeving of op de
reacties van de speler.8 Ze onderscheidt daarbij verschillende soorten dynamisch geluid,
waarbij de muziek reageert op de spelwereld (adaptief) of op de speler (interactief) en waarbij
de muziek zich binnen de verhaalwereld (diëgetisch) of erbuiten (non-diëgetisch) bevindt.9 In
dit essay wordt muziek die de suggestie wekt akoestisch onderdeel te zijn van de spelwereld
diëgetisch genoemd, terwijl muziek die suggereert akoestisch buiten de spelwereld te staan
non-diëgetisch wordt genoemd. Wanneer complexere gevallen zich voordoen zal enige
uitweiding worden toegevoegd.10

8

Karen Collins, “An Introduction to the Participatory and Non-Linear Aspects of Video Games Audio,” in
Essays on Sound and Vision, red. Stan Hawkins and John Richardson (Helsinki: Helsinki University Press,
2007), §5, geraadpleegd op 14 juni, 2013, http://www.gamessound.com/texts/interactive.pdf.
9
Karen Collins, Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and
Sound Design (Cambridge, MA: MIT Press, 2008), 126-127.
10
De termen diëgetisch en non-diëgetisch zijn in de context van computerspellen niet zonder problemen toe te
passen. Kristine Jørgensen stelt dat de termen geen rekening houden met de interactie tussen speler en
spelwereld en dat ze de verschillen tussen fictionele werelden en spelwerelden niet duidelijk aangeven (Kristine
Jørgensen, “Time for a New Terminology? Diegetic and Non-Diegetic Sounds in Computer Games Revisited,”
in Game Sound Technology and Player Interaction: Concepts and Developments, redactie door Mark Grimshaw
(Hershey: Information Science Reference, 2011), 79). Jørgensen legt de nadruk echter te nadrukkelijk op het
spelaspect van gamegeluid, waarbij de belangrijke narratieve en affectieve functies van gamemuziek naar de
achtergrond verdwijnen. Hoewel spelwerelden niet hetzelfde zijn als fictionele werelden functioneert
gamemuziek regelmatig op manieren die te vergelijken zijn met bijvoorbeeld films, waarbij termen als diëgetisch
of non-diëgetisch van nut kunnen zijn. Isabella van Elferen stelt dat gamemuziek regelmatig gekarakteriseerd
kan worden als “supradiegetic music that extends over the entire magic circle, moving through diegesis, halfdiegesis, and extradiegesis.” (Isabella van Elferen, “¡Un Forastero! Issues of Virtuality and Diegesis in
Videogame Music,” Music and the Moving Image 4 (2011): 35) Muziek kan bijvoorbeeld klinken alsof ze buiten
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De mate van complexiteit van dynamische gamemuziek loopt zeer uiteen. Aan de ene
kant zijn er abrupte hard cuts, waarbij muzikale frasen direct worden afgebroken en
opgevolgd door nieuwe frasen die passen bij de veranderingen in het spel. Collins merkt op
dat onderbrekingen als hard cuts de speler afleiden en immersie aantasten.11 Vertical reorchestration en horizontal re-sequencing bieden subtielere en soepelere overgangen. Bij
vertical re-orchestration worden verschillende muzikale lagen toegevoegd aan of
weggenomen van een basaal muzikaal fundament. Bij horizontal re-sequencing worden
muzikale frasen zo gecomponeerd dat ze op specifieke momenten naadloos kunnen overgaan
in verschillende andere frasen die passen bij de situatie.12 De gemeenschappelijke eigenschap
van deze verschillende technieken is dat de muziek reageert op de handelingen van de speler
of de veranderingen in de spelwereld.
De spellen Portal 2, Deus Ex: Human Revolution en The Elder Scrolls V: Skyrim
worden hoofdzakelijk gespeeld vanuit een first-person perspectief. Laurie Taylor stelt dat
verschillende perspectieven in computerspellen verschillende ervaringen van immersie
kunnen voortbrengen.13 Ze oppert dat het first-person perspectief algemeen beschouwd wordt
als intuïtiever en natuurlijker, omdat de perspectieven van de speler en de avatar
samenvallen.14 Volgens Gordon Calleja vertalen de kinesthetische handelingen van de speler
zich in het first-person perspectief in direct waargenomen beweging, in plaats van de
de spelwereld staat, maar tegelijkertijd kan ze de handelingen van de speler (en de avatar in de spelwereld)
sturen. Aangezien de complexe plaats van gamemuziek in de spelwereld niet de focus is van dit essay wordt
echter toch vastgehouden aan deze termen, om zaken niet onnodig te compliceren.
11
Collins, Game Sound, 134.
12
Voor een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende compositietechnieken in gamemuziek zie
Leonard J. Paul, “Droppin’ Science: Video Game Audio Breakdown,” in Music and Game: Perspectives on a
Popular Alliance, redactie door Peter Moormann (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013), 63-80. Voor een
geschiedenis en een toekomstbeeld van dynamische gamemuziek zie David M. Young, “Adaptive Game Music:
The Evolution and Future of Dynamic Music Systems in Video Games” (Bachelor thesis, Ohio University,
2012).
13
Laurie N. Taylor, “Video Games: Perspective, Point-Of-View, and Immersion” (Masterthesis, University of
Florida, 2002), 5.
14
Ibid., 26. Taylor is het overigens niet eens met deze stelling, omdat een perspectief dat overeenkomt met
‘normale’ optische subjectiviteit volgens haar geen prioriteit heeft in een wereld waar consistentie de boventoon
voert (27). Het third person perspectief biedt een rijkere ruimteperceptie en een complexere ervaring van
belichaamde ruimte dan het first person perspectief, omdat de speler de volledigere belichaamde interactie tussen
avatar en ruimte kan waarnemen (28). Het is echter de vraag of de speler het ook als zodanig ervaart.
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beweging van een gemanipuleerd object of karakter (zoals bij een third-person perspectief).15
De ervaring van beweging is dus directer en persoonlijker bij een first-person perspectief.
Mark Grimshaw, John P. Carlton en Richard Jagger stellen dat een first-person perspectief
bijdraagt aan de illusie van het aanwezig zijn in de spelwereld.16 Deze verschillende stellingen
duiden erop dat perspectief een belangrijke variabele kan zijn in de totstandkoming van
immersie, die mogelijk kan doorwerken in de creatie van gamemuzikale immersie. Daarom is
er bij de betreffende spellen gekozen voor consistentie op het gebied van perspectief.
De keuze voor het first-person perspectief sluit een groot aantal genres uit, zoals
strategie-, sport- en managementspellen. Dit is gedaan om de diepgang en samenhang in dit
essay te bevorderen. De analyse van sterk uiteenlopende spellen kan leiden tot
generaliserende en oppervlakkige stellingen over gamemuzikale immersie en gaat voorbij aan
de complexe nuances binnen specifieke speltypen. De hier gepresenteerde methode kan
desalniettemin een basis vormen voor onderzoek naar gamemuzikale immersie in spellen met
andere perspectieven of spelaspecten, omdat gebruik wordt gemaakt van concepten (van
Calleja en Van Elferen) die breed toepasbaar zijn. Hetzelfde geldt voor spellen op platforms
(zoals mobiele telefoons of het internet) of uit periodes (zoals first-person shooters van de
tweede helft van de jaren negentig) die niet gerepresenteerd worden door de hier behandelde
spellen. Het is aannemelijk dat de muzikale immersie in spellen op andere platforms of uit
andere periodes anders werkt en zich op een andere manier manifesteert.17 De theoretische

15

Gordon Calleja, In-Game: From Immersion to Incorporation (Londen: The MIT Press, 2011), 66.
Mark Grimshaw, John P. Carlton & Richard Jagger. “First-Person Schooters: Immersion and Attention,”
Eludamos: Journal for Computer Game Culture 5 (2011): 32.
17
Mijn onderzoeksstage voor het Muziekinstituut MultiMedia (afdeling Dutch Game Music) was erop gericht
een bijdrage te leveren aan een geschiedenis van de gamemuziek. In mijn onderzoek naar de ontwikkeling van
de gamemuziek in strategiespellen kwam niet alleen naar voren dat de muzikale mogelijkheden en technieken
zich door de jaren heen sterk ontwikkelden, maar dat de toepassing en het gebruik van muziek ook verschilt per
genre, zoals bleek uit een vergelijking met het onderzoek naar gamemuziek in survival horror games van mijn
collega-stagiair. Dit maakt het aannemelijk dat de mate van muzikale immersie en de manier waarop het
opgeroepen kan verschillen per genre en per periode, omdat verschillende genres andere spelaspecten of thema’s
benadrukken en omdat de technische en compositiemogelijkheden zich steeds verder uitbreiden.
16
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basis van dit essay is echter zodanig algemeen dat de geformuleerde stellingen, waar nodig
licht aangepast, toepasbaar zijn op deze spellen.
Dit essay biedt inzicht in de waarde van gamemuzikale immersie in de spelervaring en
de verschillende eigenschappen van muziek die een rol spelen bij immersie. Daarnaast
worden de relaties tussen eigenschappen binnen de gamemuziek en de relaties tussen
gamemuziek en het spel, die in eerder onderzoek zijn geïntroduceerd, verder uitgewerkt. Op
die manier wordt een gat in Calleja’s uitwerking van zijn model van betrokkenheid opgevuld.
De afwezigheid van muziek in het werk van Calleja is niet alleen bezwaarlijk omdat muziek
van belang is voor de algehele spelervaring, maar nog meer omdat ze een cruciaal aspect is in
het creëren van immersie.
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2.
Immersie, muziek en computerspellen

2.1. Immersie in computerspellen
Immersie is een veelbesproken term in het nog jonge onderzoeksveld van de computer game
studies, maar consensus ontbreekt over de precieze betekenis, die zich bovendien niet
specifiek op muziek richt.18 Gorden Calleja probeert het eerste probleem op te lossen door de
problemen in de bestaande theorieën over immersie aan te kaarten en vervolgens een nieuw
concept te introduceren. Hij beschrijft vier obstakels die een helder begrip van immersie in de
weg staan.
Allereerst wordt de term immersie zowel gebruikt om algemene betrokkenheid bij een
medium te omschrijven als het gevoel van transportatie naar een andere wereld aan te duiden,
wat voor verwarring zorgt.19 Ten tweede worden de specifieke eigenschappen van het
besproken medium niet altijd in acht genomen. Ergodische media, zoals computerspellen,
creëren volgens Calleja een ander soort immersie dan niet-ergodische media, zoals films.20
Ten derde wordt de creatie van immersie soms louter aan technologie toegekend, terwijl de
rol van de speler zelf essentieel is.21 Ten vierde wordt immersie vaak gezien als één enkele
ervaring zonder gradaties (alleen wel of niet aanwezig), terwijl het gaat om een serie van

18

Voor een recent overzicht van de opvattingen over immersie zie Gordon Calleja, In-Game: From Immersion to
Incorporation (Londen: The MIT Press, 2011).
19
Calleja, In-Game, 32.
20
Ibid., 33. Ergodisch is een term geïntroduceerd door Espen Aarseth in zijn boek Cybertext: Perspectives on
Ergodic Literature (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997) als alternatief voor het woord
interactief. Computerspellen kunnen gezien worden als cyberteksten, waarin de “mechanical organisation” van
de tekst centraal staat en de lezer geïntegreerd wordt in de tekst. Het ergodische is dan de “non-trivial”
inspanning die de lezer moet leveren om zich door de tekst te kunnen bewegen (p. 1). In zijn behandeling van
James Newmans tekst over de mate van ergodiciteit in computerspellen omschrijft Thomas Apperley het
ergodische als “the interactive effort required to keep the flow of the game in motion” (Thomas H. Apperley,
“Genre and Game Studies: Toward a Critical Approach to Video Game Genres,” Simulation Gaming 37 (2006):
8).
21
Ibid., 173.
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verschillende ervaringen op een continuüm van aandachtsintensiteit.22 Op basis van deze vier
obstakels heeft Calleja een model samengesteld van zes dimensies van betrokkenheid:
kinesthetische, ruimtelijke, gedeelde, narratieve, affectieve en ludische betrokkenheid. 23 Dit
model vormt de basis voor zijn concept van incorporation, het “preconscious experiential
phenomenon” dat ontstaat uit de combinatie van de dimensies (niet per se alle zes).24 Calleja
definieert het concept als:

“the absorption of a virtual environment into consciousness, yielding a sense of
habitation, which is supported by the systemically upheld embodiment of the player in
a single location, as represented by the avatar. [oorspronkelijk cursief]”25

Op deze manier neemt het model de notie van immersie als betrokkenheid voor zijn rekening,
terwijl incorporation het idee van immersie als transportatie vervangt.26
Het eerste probleem met het model en het concept incorporation is dat een zekere
hiërarchie gesuggereerd wordt. De verschillende dimensies van betrokkenheid vormen samen
een gevoel van incorporation, dat omschreven wordt als iets bijna volledig ruimtelijks.
Incorporation maakt op deze manier van immersie als betrokkenheid een middel om te komen
tot immersie als transportatie, waardoor er een ongelijkheid ontstaat die voorheen afwezig
was, of in ieder geval minder nadrukkelijk aanwezig. Zo stelt Calleja dat strategiespellen en
spellen zoals Tetris niet voorzien in ruimtelijke bewoning door de speler, omdat deze spellen
de aanwezigheid van de speler niet herkennen op één enkele locatie binnen de omgeving. Ook
wordt de spelomgeving in zijn totaliteit op het scherm gerepresenteerd. Om deze twee

22

Calleja, In-Game, 33.
Ibid., 43-44.
24
Ibid., 35.
25
Ibid., 169.
26
Ibid., 172.
23
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redenen vindt er geen continue ruimtelijke navigatie plaats.27 Dergelijke spellen passen
daardoor niet binnen Calleja’s definitie van incorporation en worden gereduceerd tot een
groepje dimensies van betrokkenheid. Dit zou minder problematisch zijn geweest als er meer
gelijkheid tussen incorporation en betrokkenheid had bestaan. Incorporation krijgt van
Calleja de status die immersie op dit moment heeft in de gamewereld:

“The sensation of inhabiting a world thus takes on a variety of forms suiting a range of
tastes. From the calm pleasures of watching a beautiful sunset with your friends, to the
adrenaline rush of a competitive FPS match to the exhilaration of piloting a speeding
jet through a gorge, incorporation is an experience that is compelling for designers,
consumers, and technologists alike. Incorporation is an increasingly sought-after
experience that is most readily provided by virtual game environments.
[oorspronkelijk cursief]”28

Deze status leek voorheen te gelden voor zowel immersie als betrokkenheid als voor immersie
als transportatie, terwijl het nu alleen opgaat voor een veredelde vorm van immersie als
transportatie. Immersie als betrokkenheid is simpelweg betrokkenheid geworden.
Een tweede probleem is dat Calleja’s definitie van incorporation niet direct een
fenomeen suggereert dat uniek is voor computerspellen, juist omdat het element van
betrokkenheid ontbreekt in de beschrijving. De ervaring die wordt beschreven kan ook
gekoppeld worden aan sommige 3D- of koepelschermfilms (bijvoorbeeld in pretparken of
speciale bioscopen, zoals het Omniversum in Den Haag), waarbij de suggestie wordt gewekt
dat de kijker als middelpunt aanwezig is in de gepresenteerde wereld. Calleja verbindt
incorporation indirect aan computerspellen door te stellen dat ruimtelijke en kinesthetische
27
28
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betrokkenheid noodzakelijk zijn om incorporation te realiseren.29 Onder kinesthetische
betrokkenheid verstaat hij alle vormen van avatar- of spelstukcontrole in virtuele omgevingen,
terwijl ruimtelijke betrokkenheid betrekking heeft op de interactie tussen speler en de
ruimtelijke kwaliteiten van de virtuele omgeving in termen van ruimtelijke controle, navigatie
en verkenning.30

Figuur 1. Een film kijken in het Omniversum in Den Haag.

Het enige aspect van kinesthetische en ruimtelijke betrokkenheid dat computerspellen
onderscheidt van de eerdergenoemde films, is de directe controle over de avatar. Ruimtelijke
betrokkenheid kan ook worden toegekend aan films op grote schermen of in 3D, omdat er
visueel en auditief vaak meer wordt aangeboden dan de toeschouwer in één keer kan
waarnemen. De toeschouwer maakt dus zelf keuzes over wat zij/hij wil horen en zien. Dit kan
worden beschouwd als een vorm van navigatie en verkenning. Tegelijkertijd kan de noodzaak
van kinesthetische betrokkenheid worden afgezwakt door de stelling dat er in het alledaagse
leven genoeg situaties zijn waarin een persoon geleid of gestuurd wordt. Vliegen in een

29
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vliegtuig, varen in een boot, meerijden in een auto, stilstaan op een roltrap; in al deze gevallen
wordt beweging verzorgd door een externe kracht, maar dat maakt een individu niet minder
onderdeel van de omgeving. Zij of hij kan nog steeds keuzes maken over waar te kijken en
wat te horen. Natuurlijk verwacht de speler van een computerspel meer directe controle dan in
de bovengenoemde voorbeelden, maar dat neemt niet weg dat het gevoel van incorporation,
zoals geformuleerd door Calleja, ook toepasbaar lijkt te zijn op andere media, iets wat Calleja
juist probeerde te vermijden.31 Zelfs als kinesthetische en ruimtelijke betrokkenheid in de
bovenstaande lezing te ruim zijn opgevat, roept het concept incorporation vragen op over
hoezeer immersie in computerspellen en immersie in bijvoorbeeld film (volgens Calleja twee
verschillende ervaringen) in essentie van elkaar verschillen, zeker als men in acht neemt dat
het een zeer subjectieve ervaring betreft.
De noodzaak van kinesthetische en ruimtelijke betrokkenheid zorgt ook bij de
behandeling van bepaalde computerspelgenres voor problemen. De eerdergenoemde
strategiespellen en Tetris worden door Calleja wel behandeld met betrekking tot deze
dimensies, maar welke gevolgen de beschreven vormen van betrokkenheid hebben voor de
ervaring van incorporation komt niet naar voren.32 De beweging en de ruimte die volgens
Calleja noodzakelijk zijn voor incorporation lijken vooral gericht te zijn op de beweging van
één avatar in een door die beweging veranderende omgeving. Dat is kennelijk iets anders dan
de beweging van de muis over een statisch scherm, zoals kan gebeuren in strategiespellen.
Calleja’s idee van het belang van beweging en ruimte is mogelijk het gevolg van het
spelgenre dat de basis vormt voor zijn ideeën, namelijk MMOG’s (massively multiplayer online games). In dit genre zijn het controleren van één avatar en het continue navigeren door
een veranderende virtuele omgeving zeer belangrijke aspecten. Calleja negeert andere vormen
van beweging en ruimtenavigatie niet, maar hij lijkt voor de definitie van incorporation wel
31
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een voorkeur te hebben voor de specifieke vormen van kinesthetische en ruimtelijke
betrokkenheid die gekoppeld zijn aan MMOG’s.
Calleja’s focus op specifieke vormen van kinesthetische en ruimtelijke betrokkenheid
kan in sommige gevallen problematisch zijn. Volgens Calleja’s definitie biedt een muziekspel
als Guitar Hero (Harmonix, 2005) niet de ruimtelijke en kinesthetische betrokkenheid die
noodzakelijk is voor incorporation. Het is echter goed mogelijk dat de verschillende
dimensies van betrokkenheid in Guitar Hero zorgen voor een gevoel van transportatie naar en
aanwezig zijn in een virtuele omgeving, ook al beweegt de speler zich niet voort in een ruimte
op de manier die Calleja voorschrijft. Isabella van Elferen beschrijft de omgeving van Guitar
Hero als volgt:

“This is not a purely mediated hyperreality nor a half-virtual-half-real but an alternate
reality mixing these elements with the virtuality of personal memory and emotion.”33

In deze omgeving kan de speler beschouwd worden als zijn/haar eigen avatar, die vrij
beweegt en handelt. Hoewel er strikt gesproken geen sprake is van navigatie door en
verkenning van een ruimte door middel van beweging, lijkt incorporation toepasbaar op de
ervaring. Dit wordt toegelicht door Van Elferens stelling dat muziek onafhankelijk van het
spel haar eigen virtualiteit creëert, maar dat deze virtualiteit het spel wel aanvult en
versterkt.34 De gecreëerde omgeving van Guitar Hero verschilt van bijvoorbeeld een FirstPerson Shooter, maar beide spellen lijken een ervaring van incorporation te kunnen
oproepen.
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2.2. Gamemuzikale immersie
Calleja’s model en zijn concept van incorporation vormen op dit moment de meest
uitgebreide en kritische behandeling van de ervaring van immersie en zijn daarom waardevol
voor een goed begrip van het fenomeen. Helaas behandelt Calleja het muzikale aspect van
immersie niet, terwijl zijn dimensies een mooie basis kunnen vormen voor de analyse van de
werking en de functies van gamemuziek. Er zijn slechts weinig studies die een verband leggen
tussen immersie en geluid/muziek in computerspellen. Deze houden echter geen rekening met
de complexe manieren waarop gamemuziek kan functioneren. Scott D. Lipscomb en Sean M.
Zehnder behandelen het effect van gamemuziek op de speelervaring. Ze gebruiken de term
immersie in de titel, maar verder wordt in de hele tekst geen verband gelegd met of een
definitie opgesteld van immersie. De onderzoeksvragen zich richten op de invloed van muziek
op de waarneming van het spel en de esthetische waardering van de speelervaring.35
Dergelijke richtpunten zijn te algemeen om een koppeling met immersie waardevol te maken.
Mark Grimshaw, Craig A. Lindley en Lennart Nacke zijn in hun onderzoek naar de rol
van geluid en muziek in het creëren van immersie meer op de hoogte van de verschillende
noties over immersie die er bestaan.36 Op basis van de definities van andere wetenschappers
formuleren ze een definitie van immersie voor de deelnemers aan hun onderzoek: “the feeling
of being encapsulated inside the game world and not feeling in front of a monitor anymore.”37
Dit lijkt een interpretatie van immersie als transportatie te zijn, waardoor de vraag rijst of de
verwerking van betrokkenheid in de definitie tot andere resultaten zou hebben geleid. Uit de
resultaten komt naar voren dat muziek immersie lijkt te bevorderen, terwijl ze gespannenheid
35

Scott D. Lipscomb en Sean M. Zehnder, “Immersion in the Virtual Environment: The Effect of a Musical
Score on the Video Gaming Experience,” Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science 23
(2004): 337-338.
36
Mark Grimshaw, Craig A. Lindley en Lennart Nacke, “Sound and Immersion in the First-Person Shooter:
Mixed Measurement of the Player’s Sonic Experience,” Games Computing and Creative Technologies:
Conference Papers (Peer-Reviewed) (2008): 1-2, geraadpleegd op 23 mei, 2013,
http://ubir.bolton.ac.uk/index.php?action=fileDownload&resourceId=244&hash=588ce4a13e14e8034609eef483
6d5c0d69661939&filename=gcct_conferencepr-7.pdf.
37
Ibid., 3.

18

en negatief affect vermindert.38 Helaas is er geen informatie beschikbaar over de muziekstijl
en de precieze toepassing van de muziek in het computerspel dat gebruikt is voor het
experiment.
Huiberts doet een uitgebreide en gedetailleerde poging om immersie te koppelen aan
geluid/muziek. Hij geeft een overzicht van de verschillende theorieën en komt tot de
conclusie dat er drie kenmerken zijn die gekoppeld kunnen worden aan de term immersie,
namelijk transportatie naar (“into”) de spelwereld, het in beslag genomen worden door
(“absorption in”) de activiteit en identificatie met de situatie of karakters.39 De eerste twee
kenmerken zijn dezelfde focuspunten die Calleja ook waarneemt, terwijl het derde door hem
waarschijnlijk toegekend zou worden aan het obstakel van een gebrekkig onderscheid tussen
ergodische en niet-ergodische media. Identificatie met de situatie of karakters lijkt immers een
te algemene omschrijving van immersie die ook toepasbaar is op andere media-ervaringen,
zoals film. Dat betekent niet dat identificatie geen rol speelt bij de creatie van immersie in
computerspellen, maar die ervaring lijkt meer op zijn plaats als onderdeel van de dimensies
van betrokkenheid. Huiberts merkt op dat de drie genoemde aspecten van immersie door
spelers worden bevestigd.40 Huiberts’ overzicht leidt niet tot een poging om de verschillende
aspecten van immersie te verzoenen in een nieuwe definitie en ook niet tot een specifiek
immersiemodel voor geluid/muziek. Hierdoor blijft onduidelijk hoe gamemuzikale immersie
precies tot stand komt.
Het ALI-model van Isabella van Elferen biedt een antwoord op de vraag hoe
gamemuzikale immersie teweeg wordt gebracht. Het model is bedoeld om een brug te slaan
tussen de praktijk van en de reflectie op gamemuziek en bestaat uit de drie dimensies affect,
geletterdheid en interactie.41 Affect is de persoonlijke en/of collectieve betekenistoekenning
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aan muziek. Muziek beïnvloedt hoe we dingen waarnemen door een beroep te doen op onze
subjectieve gevoelens en herinneringen.42 Geletterdheid is de kennis bij spelers van de
bestaande audiovisuele idiomen die in verschillende media (dus niet alleen computerspellen)
gehanteerd worden. Onze kennis van de manieren waarop muziek gebruikt wordt in
specifieke situaties kan ons helpen de situatie te interpreteren.43 Interactie is de directe
connectie tussen de handelingen van de speler en de muziek. Gamemuziek reageert op de
handelingen van de speler en kan deze ook sturen.44 Als de drie dimensies overlappen vindt
optimale gamemuzikale immersie plaats. Gamemuziek creëert een “augmented reality”, een
laag van specifiek door muziek opgeroepen realiteit, die over de virtuele realiteit van het spel
heen wordt gelegd.45 Deze “augmented reality” onderstreept de immersie van de speler in het
spel, maar kan deze ook ondermijnen door als afzonderlijke muzikale realiteit te nadrukkelijk
op de voorgrond te treden en de speler af te leiden.46 Zoals gezegd in de inleiding vormt het
model van Van Elferen in dit essay de basis voor de analyse van muzikale immersie in
computerspellen.

2.3. Gamemuzikale immersie in een bredere context
De paragrafen hierboven geven al een indicatie van de geschiktheid van muziek voor het
creëren van immersie. Er zijn buiten de directe context van computerspellen echter ook
theorieën die het gebruik van muziek voor immersie kunnen ondersteunen. Michael Bull
beschrijft hoe draagbare geluidstechnologie (meer specifiek de iPod) door individuen gebruikt
wordt om de visuele omgeving van de stad van persoonlijke betekenis te voorzien en tot leven
te wekken. Een belangrijke overeenkomst tussen de iPodgebruiker en de speler van een
computerspel is beweging. Bull beschrijft hoe fysieke beweging het individu onderdeel maakt
42

Van Elferen, “ALI Model,” 6.
Ibid., 3.
44
Ibid., 4.
45
Ibid., 8.
46
Ibid.
43

20

van de omgeving.47 Dit sluit aan bij Calleja’s opvatting dat de mogelijkheid om te bewegen
door de virtuele ruimte een belangrijke voorwaarde is voor incorporation.48 Bull oppert echter
ook dat de persoonlijke muziek op de iPod de omgeving juist onderdeel maakt van de
belevingswereld van de iPodgebruiker.49 Ook dit komt overeen met Calleja’s incorporation,
waarbij de speler niet alleen (via de avatar) belichaamd wordt in de spelwereld, maar waarbij
de spelwereld ook onderdeel wordt van het bewustzijn van de speler.50 Hoewel de muziek die
klinkt tijdens het spelen van een computerspel niet altijd een persoonlijke keuze is (zoals de
muziek op een iPod), kan de speler actief de omgeving kleuren met de aangeboden muziek.
Muziek, als gestructureerd geluid, bevat zelf een element van beweging. Ze kan niet alleen
een stilstaande en afstandelijke visuele omgeving tot leven wekken, maar brengt die
omgeving ook dichter bij de speler door naar de speler toe te bewegen.
Bull stelt dat de iPodcultuur draait om:

“the seamless joining together of experience in a flow, unifying the complex,
contradictory and contingent nature of the world beyond the user.”51

De continue muziek van de iPod verbindt de verschillende ruimtes van een stad aan elkaar.
Gamemuziek verbindt op dezelfde manier verschillende levels en de verschillende
gebeurtenissen en omgevingen binnen die levels aan elkaar. Een dergelijke eigenschap komt
ook terug in de filmmuziektheorieën van Claudia Gorbman. Ze stelt dat filmmuziek door haar
sonische en harmonische continuïteit de ruimtelijke en temporele discontinuïteit van de film
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(bijvoorbeeld als gevolg van shotwissels) maskeert.52 Filmmuziek versoepelt en verbindt de
overgangen tussen gebeurtenissen. Op die manier (en tevens door herhaling en variatie) maakt
de muziek ook een eenheid van de verschillende gebeurtenissen.53 Gamemuziek doet
hetzelfde door leidmotieven te gebruiken, regelmatig te herhalen en door vaak constant
aanwezig te zijn. Op die manier verbindt gamemuziek sterk variërende omgevingen aan
elkaar en gaan gameplaymomenten en cutscenes vloeiend in elkaar over.
Het luisteren naar muziek op de iPod leidt volgens Bull tot het esthetiseren van de
omgeving door de gebruikers en “to aestheticise, as Marcuse argued, is to simplify, to strip
reality of its inessentials.”54 Ook hier zien we een parallel met Gorbman. Filmmuziek zorgt er
volgens Gorbman voor dat de beelden op de ‘juiste’ manier worden geïnterpreteerd door de
toeschouwer. De potentiële betekenisambiguïteit van de beelden wordt daarmee opgeheven.55
Muziek heeft het vermogen ondubbelzinnige connotaties van emoties en betekenis op te
roepen, hetgeen de toekenning van betekenis aan en het begrijpen van de beelden
vereenvoudigt. Het effect van vereenvoudiging is belangrijk voor computerspellen. In een
virtuele wereld, die noodgedwongen veel beperkter en begrensder is dan de echte wereld, kan
muziek de essentiële eigenschappen van een spel benadrukken en de beperkingen maskeren.
Door de ervaring te vereenvoudigen en gerichter te maken wordt de virtuele wereld
eenvoudiger te accepteren als een plek waar de speler zich aanwezig in of betrokken bij voelt.
Gorbman en Bull benadrukken allebei een deel van de werking van gamemuziek. Bull
schetst een beeld van beweging en muziek dat kan worden toegepast op de manier waarop
beweging in een computerspel muzikaal begeleid wordt. Veel computerspellen bieden de
mogelijkheid een visuele omgeving te verkennen die wordt ingekleurd en tot leven gewekt
door muziek. Uit zowel Bull als Gorbman is af te leiden dat muziek bovendien de
52
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(spel)ervaring vereenvoudigt en samenhangend maakt, wat ertoe kan leiden dat eventuele
beperkingen in het spel niet opvallen en dat onderbrekingen of overgangen niet te veel
afleiden.
Het eerdergenoemde iPodgebruik wijst op het recente vermogen van mensen om elke
handeling en gebeurtenis in het leven te voorzien van muziek. Het grote voordeel van muziek
is dat ze daarbij niet altijd de suggestie hoeft te wekken dat ze fysiek (of akoestisch) aanwezig
is in de gepresenteerde wereld. We zijn gewend aan het gebruik van non-diëgetische muziek
in films en computerspellen. Ruim voor de eerste films werd non-diëgetische muziek al
toegepast in bijvoorbeeld opera’s. Zelfs het zingen van een lied kan gezien worden als een
verhaal met non-diëgetische muzikale begeleiding. Inmiddels is het gebruik van nondiëgetische muziek door de constante beschikbaarheid van muziek en de draagbaarheid van
de bijbehorende technologie een fenomeen dat op ons eigen leven toegepast kan worden.
Muziek mag dus qua ruimtelijke (akoestische) kenmerken vaak een andere plaats
suggereren dan de plaats waar ze gehoord wordt.56 Niet-muzikaal geluid in computerspellen
ontbeert dat privilege in de meeste gevallen en is gebonden aan striktere regels. Carl Schissler
en Dinesh Manocha stellen dat de effecten van “sound occlusion” (het blokkeren van geluid
door objecten tussen de geluidsbron en de luisteraar) cruciaal zijn voor de manier waarop
spelers geluid in een spel waarnemen. Deze effecten worden echter weinig voor spellen
ontwikkeld, omdat ze technisch ingewikkeld zijn.57 Brent Cowan en Bill Kapralos merken op
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dat het implementeren van ruimtelijk geluid in virtuele omgevingen vanzelfsprekend lijkt,
omdat ruimtelijk horen belangrijk is voor mensen. Ruimtelijk geluid kan bijdragen aan “a
better sense of “presence” or “immersion.””58 Het is kennelijk belangrijk dat niet-muzikaal
geluid in computerspellen zo natuurlijk mogelijk reageert op het type ruimte waarin de speler
zich bevindt. Muziek is wat dat betreft akoestisch onafhankelijker, zonder dat het daarmee
immersie in gevaar brengt.
Een andere belangrijke eigenschap van muziek is haar vermogen tot het oproepen van
sterke associaties. Dit kan onder andere worden gezocht in synesthesie, zoals toegepast door
Andrew Goodwin bij zijn behandeling van videoclips. Hij beschrijft synesthesie als een
proces waarbij zintuiglijke impressies worden overgedragen van het ene zintuig naar het
andere. Goodwin benadrukt dat muziek in staat is bij de luisteraar visuele beelden op te
roepen en dat muziek daarom haar eigen visuele component bevat.59 In de context van
computerspellen betekent dit dat muziek de visuele virtuele wereld niet alleen auditief vult,
maar in theorie ook een tweede visuele component kan toevoegen die de virtuele wereld kan
aanvullen en/of versterken. Van Elferen beschrijft de synesthetische aard van gamemuzikale
analyse, die de convergentie van muzikale, grafische en interactieve onderdelen benadrukt en
zich richt op de interactie tussen muzikale parameters en dynamische spelparameters.60
Het synesthetische effect van muziek kan gekoppeld worden aan geletterdheid in het
ALI-model. De beelden die bepaalde muziek oproept, kunnen het gevolg zijn van de
herhaalde combinatie van specifieke beelden en muziek. Goodwin neemt waar dat luisteraars
overeenkomsten vertonen in de visuele waarnemingen die ze doen als ze naar bepaalde
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muziek luisteren en noemt een aantal bronnen in het populaire culturele geheugen die kunnen
leiden tot specifieke beelden.61 Naast persoonlijke beelden die zijn afgeleid van individuele
herinneringen en beelden die puur gebonden zijn aan de muziek zelf, noemt Goodwin ook
diepgewortelde populaire culturele tekens die worden geassocieerd met rockmuziek.62 Andere
veelvoorkomende muziekstijlen bevatten ook dergelijke culturele tekens. Zoals Van Elferen
stelt, maakt veel huidige gamemuziek gebruik van idiomen uit de film- en televisiemuziek,
waardoor er al specifieke verwachtingen bestaan bij de speler over vorm, stijl en betekenis
van de muziek.63 Die associaties worden vervolgens gekoppeld aan de spelwereld waarin de
speler zich bevindt.

Figuur 2. Max Payne

De associatieve kracht van muziek kan ook gekoppeld worden aan identiteit. In de meeste
computerspellen wordt de speler in meer of minder complexe vorm gerepresenteerd in de
spelwereld. De speler kan een volledig uitgewerkt personage met een eigen karakter besturen,
zoals in Max Payne (Remedy Entertainment, 2001), maar kan ook niet meer zijn dan de
bestuurder van de objecten in de spelwereld, zoals in Tetris (Alexey Pajitnov, 1984). Voor
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beide gevallen geldt echter dat de speler elementen in de virtuele wereld controleert en in die
zin onderdeel is van de spelwereld. De speler kan dus, hoe basaal ook, een identiteit
aannemen in een computerspel. Muziek kan aspecten van de door de speler of het spel
gecreëerde identiteit benadrukken. Keith Negus bespreekt de vorming van identiteit via
muziek en beschrijft de theoretische verschuiving van het idee van een essentialistische
identiteit als onveranderlijk en vaststaand naar een idee van identiteit als geconstrueerd en
open voor verandering. Liederen en muzikale stijlen zijn niet simpelweg reflecties of uitingen
van de levens van het publiek of de musici. Een gevoel van identiteit ontstaat in en tussen de
processen die mensen verbinden via en aan muziek.64 Mensen creëren dus via muziek op
verschillende plaatsen en momenten verschillende identiteiten.
Simon Friths behandeling van populaire muziek en identiteit sluit aan bij de opvatting
van Negus. Frith legt de nadruk op hoe muziek menselijke identiteit creëert en hoe ze een
ervaring construeert die alleen te begrijpen is als we zowel een subjectieve als een collectieve
identiteit aannemen.65 De ervaring van muziek is volgens Frith een ervaring van onszelf op
een andere manier. Hij gaat daarbij uit van twee basisstellingen: identiteit is allereerst mobiel,
“a process not a thing, a becoming not a being”, en ten tweede is onze ervaring van muziek
een ervaring van een “self-in-process [oorspronkelijk cursief].”66 Een muzikale identiteit is
een constructie, een verbeelde zelf, maar die constructie vindt plaats op basis van sociale,
fysieke en materiële krachten.67 Hoewel de context van computerspellen afwijkt van de
context van populaire muziek die Frith bespreekt, lijken de noties van een veranderlijke
identiteit en de belangrijke rol die muziek speelt bij het construeren van die identiteit breder
toepasbaar, onder andere op gamemuzikale immersie.
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De belangrijkste stelling in Friths theorie is dat muziek een brug vormt tussen individu
en collectief, en tussen fantasie en realiteit. Muziek kan eenvoudig worden ingepast in het
leven en de ervaringen van een individu. Ze is abstract en los genoeg om een individu een
eigen identiteit te geven.68 In computerspellen wordt dit vermogen verder versterkt door de
handelingsvrijheid van de speler. De speler heeft een groot aandeel in het verloop van de
muziek. De muziek reageert op en speelt voor de speler. Ze is bedoeld voor/gericht op het
individu. Muzikale identiteit is volgens Frith echter ook collectief. Muziek volgt een culturele
logica die buiten de controle van het individu ligt. De conventies van muziek zijn door een
ander gecreëerd, ze zijn onderdeel van een sociale context.69 De manier waarop we muziek
horen en begrijpen wordt ook door anderen gedeeld. Hier is ook de link met geletterdheid van
het ALI-model te zien. Veel muziek heeft een collectieve betekenis en bevat associaties die
gedeeld kunnen worden met anderen. Die collectieve kant van de computerspelmuziek kan de
spelervaring in een bredere sociale context plaatsen en de handelingen van de speler meer
gewicht geven. De door een volledig orkest uitgevoerde muziek met zware kopermelodieën,
paukenritmes en uitbundige koren die klinkt tijdens gevechten in veel computerspellen plaatst
het individu in een algemeen begrepen heroïsche context. De muziek maakt niet alleen
duidelijk wie de held is, maar zorgt er ook voor dat de held als zodanig begrepen wordt door
anderen (een idee dat ook door de speler zelf gevormd kan worden).
Frith merkt verder op dat de muzikale identiteit altijd een ideaal is, iets wat we zouden
willen zijn, niet iets wat we zijn. Muziek biedt een ervaring, niet een zijnstoestand.70 Frith
illustreert dit door te stellen dat het genieten van muziek gemaakt door mensen van het andere
geslacht, een andere seksuele geaardheid of een andere etniciteit niet betekent dat de luisteraar
zichzelf of de muziek identificeert als zijnde van een andere geaardheid, etniciteit of een
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ander geslacht. De luisteraar neemt daarentegen deel aan verbeelde vormen van democratie en
verlangen.71 Muziek is de ervaring van een geconstrueerd ideaal, niet de weergave van een
specifieke menselijke essentie. En die ervaring is echt, volgens Frith.72 We voelen hoe muziek
ons hier en nu lichamelijk bereikt en raakt, en dat gevoel kan gedeeld en begrepen worden
door anderen. Frith stelt ter afsluiting:

“Music constructs our sense of identity through the direct experiences it offers of the
body, time and sociability, experiences which enable us to place ourselves in
imaginative cultural narratives.”73

Spelwerelden kunnen beschouwd worden als verbeelde culturele narratieven, waarvan muziek
een zeer directe ervaring biedt. Muziek kan voor de speler een identiteit/wereld creëren die als
echt kan worden ervaren.

Aan de hand van de theorieën van Bull, Goodwin en Frith zijn effecten van muziek naar voren
gekomen die belangrijk kunnen zijn bij het creëren van immersie in computerspellen. Muziek
maakt de spelwereld samenhangend en overzichtelijk, zonder dat ze diëgetisch hoeft te zijn.
Muziek kan daarnaast de spelwereld aanvullen en versterken door eigen visuele associaties op
te roepen. Ook vormt muziek een brug tussen de spelwereld en de fysieke wereld van de
speler en kan ze bijdragen aan een overtuigende ervaring van identiteit in die wereld. Een
belangrijk verband met Calleja is dat deze factoren zowel gekoppeld kunnen worden aan
immersie als betrokkenheid als aan immersie als transportatie. Muziek creëert een
betekenisvolle wereld, waarin de handelingen van de speler waarde en gewicht krijgen. Door
een brug te vormen tussen de creatie van een verbeelde identiteit en de oprechte en werkelijke
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ervaring van die identiteit, biedt muziek de speler een mogelijkheid om emotioneel en
perceptueel de spelwereld te bewonen.
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3.
Gamemuzikale immersie, betrokkenheid en het ALI-model

3.1. Introductie
Zoals uit hoofdstuk 2 al is gebleken zijn er los van het model van Van Elferen geen gerichte
theorieën over immersie via gamemuziek. Van Elferen neemt Calleja’s notie van immersie als
betrokkenheid als uitgangspunt, maar het is onduidelijk of hierbij zijn concept van
incorporation wordt inbegrepen.74 Zoals het model door Van Elferen wordt voorgesteld is
gamemuziek een onderdeel van de dimensies van betrokkenheid, die gezamenlijk leiden tot
incorporation. Echter, Van Elferens noties over gamemuziek als een “augmented reality” en
hoe muziek “creates its own virtuality and its own flow, quite independently of those of the
computer game” (gekoppeld aan het voorbeeld van Guitar Hero) wijzen erop dat muziek een
eigen vorm van incorporation teweeg kan brengen, of in ieder geval een gevoel van immersie
als transportatie.75 Dat blijkt ook uit hoofdstuk 2, waardoor de noodzakelijkheid van
ruimtelijke en kinesthetische betrokkenheid, zoals Calleja die beschrijft, in twijfel wordt
getrokken.76 Bovendien wordt in hoofdstuk 2 de waarde van muziek voor het creëren van
immersie beargumenteerd, wat het des te merkwaardiger maakt dat Calleja er geen aandacht
aan besteedt. De complexiteit van gamemuzikale immersie kan geïllustreerd worden door
gamemuziek en het ALI-model onder te brengen in de verschillende dimensies van
betrokkenheid: ruimtelijke, gedeelde, narratieve, affectieve en ludische betrokkenheid.
Kinesthetische betrokkenheid wordt overgeslagen, omdat deze dimensie primair gaat over hoe
de speler de avatar(s) controleert. In geen van de in dit essay behandelde spellen is muziek
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een middel om avatars direct te controleren, maar muzikale kinesthetische betrokkenheid kan
wel een rol spelen in bepaalde muziekspellen.77

Figuur 3. Calleja's model van betrokkenheid

Figuur 4. Van Elferens ALI-model
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3.2. Ruimtelijke betrokkenheid
Zoals in hoofdstuk 1 al is beschreven gaat ruimtelijke betrokkenheid over de interactie tussen
de speler en de ruimtelijke kwaliteiten van de virtuele omgeving in termen van ruimtelijke
controle, navigatie en verkenning.78 Calleja stelt dat de verschillende ruimtelijke structuren
die door spellen worden aangeboden de speler motiveren om zijn/haar locatie in de spelwereld
te internaliseren. De speler maakt een mentale kaart van de spelwereld.79 Hoe meer de speler
de spelwereld kent, hoe sterker het gevoel wordt dat zij/hij er deel van uitmaakt.80 Muziek kan
helpen bij het navigeren door en het internaliseren van de spelwereld. Ruimtelijke
betrokkenheid kan gekoppeld worden aan interactie in het ALI-model. Van Elferen benadrukt
de functie van muziek als hulpmiddel bij navigatie door de spelwereld:

“providing 3-D cues for navigation through surround sound, interactive music also
functions as a “musical GPS” guiding players and influencing their perception of game
space.”81

“Just like the GPS system in a car, the musical GPS addresses itself directly to players
and gives them directions.”82

Gamemuziek reageert op de handelingen van de speler en kan zo aangeven waar hij/zij is,
waar hij/zij naartoe moet en waar andere objecten of karakters zich bevinden.
Ruimtelijke betrokkenheid via muziek kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Op een zeer basaal niveau kan de aan bepaalde ruimtes gekoppelde muziek de speler
informeren over het soort ruimte waarin de speler beweegt. In The Elder Scrolls V: Skyrim
78
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hebben steden en bepaalde interieurs, zoals kastelen en grotten, een specifieke selectie van
achtergrondmuziek. Daardoor kan de speler al bij aankomst een ruimte identificeren en een
verwachting ontwikkelen over hoe die ruimte is opgebouwd en ingericht. Dit kan het proces
van internaliseren versnellen.
Muziek kan specifieke gebieden afbakenen die van belang zijn voor de gameplay van
het moment. In L.A. Noire (Rockstar, 2011), waarin de speler een politiedetective speelt,
houdt de achtergrondmuziek op met spelen zodra de speler zich buiten een crime scene
beweegt. Op die manier weet de speler precies binnen welk gebied het bewijsmateriaal voor
de misdaad kan worden gevonden. Ook kan de muziek de speler sturen in zijn/haar navigatie
door een ruimte. In Deus Ex: Human Revolution verandert de muziek op basis van de
nabijheid van vijanden, waardoor de speler zich met behulp van de muziek door ruimtes kan
bewegen zonder de confrontatie met vijanden aan te gaan.
De dimensie van geletterdheid kan op een indirectere manier een rol spelen bij
ruimtelijke betrokkenheid. De speler kan de muziek in een computerspel interpreteren door
haar/zijn ervaring met muziek in verschillende media. Muziek kan bijvoorbeeld aangeven dat
er vijanden in de buurt zijn of dat de kust veilig is. In het eerste geval zal de speler
gemotiveerd zijn om de ruimte af te speuren naar goede dekking of manieren om de vijand te
omzeilen of te verrassen. In het tweede geval zal de speler eerder zoeken naar plekken waar
waardevolle voorwerpen kunnen liggen. Ook kan de speler zich richten op de ruimte als
geheel, die wellicht verhaalelementen bevat of simpelweg visueel aantrekkelijk is.
De dimensies van affect en geletterdheid kunnen gekoppeld worden aan Calleja’s notie
dat ruimtelijke betrokkenheid gemotiveerd wordt door een verlangen om nieuwe werelden te
verkennen.83 Muziek kan dit verlangen versterken door de spelwereld te koppelen aan een
gevoel van mysterie of heroïek en door de esthetische ervaring van de virtuele wereld te
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versterken. In Fallout 3 (Bethesda Game Studios, 2008) ziet de speler voor het eerst in
zijn/haar leven de buitenwereld, omdat hij/zij als gevolg van een nucleaire ramp altijd in een
ondergrondse bunker heeft geleefd. Deze eerste blik op de buitenwereld gaat gepaard met een
stijgende melodie (bes-c-des-es-e), die wordt gekenmerkt door ijle vrouwenstemmen, het
gebruik van kleine secunden en lange aangehouden noten met een afwisseling tussen
crescendo en decrescendo passages. Het is een idioom dat als typerend voor de presentatie
van een fantasiewereld kan worden beschouwd.84 De constant stijgende lijn, de crescendo’s
en het ontwijken van een tonica dragen bij aan het creëren van spanning, terwijl de kleine
secunden daarnaast ook een mysterieus element toevoegen. De korte muzikale passage vormt
zo een geschikte motivatie voor de speler om de wereld te gaan verkennen. Muziek versterkt
dus het verlangen van de speler om de wereld te verkennen en draagt bij aan de manier
waarop de speler een ruimte identificeert en zich door die ruimte beweegt.

3.3. Gedeelde betrokkenheid
Er lijkt geen nadrukkelijk verband te bestaan tussen gamemuziek en gedeelde betrokkenheid,
omdat deze dimensie betrekking heeft op het zich bewust zijn van de aanwezigheid van of
interactie met menselijke of computergestuurde deelnemers.85 Calleja focust op de interactie
met menselijke deelnemers in multiplayerspellen, die buiten de context van dit essay vallen.
Daarnaast legt hij de nadruk niet op de representatieve aspecten van de deelnemers, maar op
hun gedragspatronen, psychologische gesteldheid en fysieke eigenschappen.86 Het kan echter
gesteld worden dat muziek en geluid indirect kunnen bijdragen aan bepaalde aspecten van
gedeelde betrokkenheid, zoals de suggestie van het samen bewonen van een ruimte (wat
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Calleja “cohabitation” noemt).87 In Mass Effect 3 (Bioware, 2012) wordt op veel locaties het
gepraat en gelach van mensen in het achtergrondgeluid verwerkt, om zo de suggestie te
wekken dat er meer mensen aanwezig zijn dan alleen de visueel aanwezige
computergestuurde karakters. Bovendien geeft dit geluid de aanwezige karakters iets meer
leven, omdat ze verder weinig tot geen interactiemogelijkheden en zeer beperkte
gedragspatronen hebben. In Dead Space 2 (Visceral Games, 2011) is er amper directe
interactie met andere karakters, maar zijn er in de verschillende ruimtes wel audio-opnames te
vinden, die soms een gebeurtenis in de betreffende locatie of omgeving beschrijven. Aan de
ene kant zijn deze opnames een houvast voor de speler in zijn/haar hoop om overlevenden te
vinden, maar tegelijkertijd versterkt het de isolatie, omdat de speler keer op keer ruimtes
verkent die louter bewoond worden door vijandige monsters.
Zoals in hoofdstuk 2 is uitgelegd stelt Frith dat een muzikale identiteit deels een
collectieve identiteit is. Het besef bij de speler dat muziek en muzikale contexten buiten het
individu gecreëerd en door anderen begrepen worden kan ertoe leiden dat de aanwezige
karakters in de spelwereld meer menselijkheid krijgen toegekend. In S.T.A.L.K.E.R.: Shadow
of Chernobyl (GSC Game World, 2007) verkent de speler het gebied rond Chernobyl, nadat in
de kerncentrale een tweede ontploffing heeft plaatsgevonden, waardoor de aanwezige mensen
en dieren zijn gemuteerd tot angstaanjagende monsters. Er zijn verschillende kampen in dit
gebied, waar het relatief veilig is en waar de speler andere computergestuurde ‘stalkers’ kan
ontmoeten. Het komt regelmatig voor dat één van de stalkers gitaar zit te spelen bij een
kampvuur. De gitaarmuziek creëert een gevoel van veiligheid en zorgeloosheid die
contrasteert met de barre en gevaarlijke wereld buiten de kampen, wat een sterk affectief
effect kan hebben. Ook de dimensie van geletterdheid is belangrijk, omdat de geschetste
muzikale context een beroep doet op universele ideeën over muziek, zoals het tijdelijk
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vergeten van zorgen of het gezamenlijk luisteren naar muziek. Meer specifiek kan de
akoestische gitaar associaties oproepen met mannelijkheid en het reizen door de wildernis.
Deze ideeën kunnen, omdat ze universeel begrepen worden, vervolgens worden geprojecteerd
op de computergestuurde karakters. Op die manier kan de speler de illusie oproepen dat de
andere stalkers de emoties van de speler begrijpen en delen.88

Figuur 5. Gitaarspel in S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

3.4. Narratieve betrokkenheid
Narratieve betrokkenheid heeft betrekking op zowel de verhaallijnen die specifiek voor het
spel geschreven zijn, als de persoonlijke verhalen van de speler die ontstaan via interactie met
het spel (vaak beïnvloeden deze twee elkaar).89 Calleja benadrukt in zijn behandeling van
narratieve betrokkenheid de alterbiography, het doorlopende verhaal dat gegenereerd wordt
gedurende de interactie van de speler met de topografie, bewoners, objecten, spelregels en
gesimuleerde omgevingseigenschappen van de spelwereld. De alterbiography is dus een
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combinatie van de inspanningen van de ontwikkelaar en de speler.90 De narratieve
betrokkenheid tijdens het spelen is volgens Calleja sterk afhankelijk van de formatie en
interpretatie van de alterbiography, omdat deze een overdekkende laag vormt die spelers
gebruiken om hun handelingen en andere gebeurtenissen in de spelwereld te interpreteren. 91
Calleja zet de alterbiography naast het scripted narrative, de verhalen en de verhaalelementen
die de ontwikkelaars aan het spel toevoegen.92 De alterbiography en het scripted narrative
hoeven elkaar echter niet uit te sluiten en vaak verwerkt de speler verhaalelementen van het
spel in de alterbiography.93
Muziek speelt een belangrijke rol bij het structureren en interpreteren van een verhaal,
een functie die ook te vinden is in films. Gorbman beschrijft hoe filmmuziek de beelden
verankert in betekenis. De muziek interpreteert het beeld en stuurt de kijker naar de ‘juiste’
betekenistoekenning, waardoor de mogelijke ambiguïteit van de beelden wordt opgeheven.
Dit noemt Gorbman ancrage.94 Meer specifiek noemt ze narrative cueing, dat ze
onderverdeelt in referential/narrative cueing en connotative cueing.95 Deze functies van
filmmuziek zijn ook toepasbaar op gamemuziek en kunnen gekoppeld worden aan de
dimensie van geletterdheid in het ALI-model, omdat ze voortkomen uit de kennis bij de speler
over de toepassing van muziek in verschillende media. De speler heeft bepaalde muziek vaak
al eerder gehoord in overeenkomstige situaties, waardoor hij/zij weet welke betekenis wordt
nagestreefd.
Referential/narrative cueing wijst de toeschouwer op de verschillende grenzen en
niveaus van het narratief. Zo kan muziek bijvoorbeeld het begin en het eind van een verhaal
markeren, zoals de korte muzikale cue die klinkt als de speler een missie voltooit in Grand
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Theft Auto IV (Rockstar North, 2008).96 Daarnaast kan muziek aangeven om welke tijd, plaats
en karakters het gaat en vanuit welk perspectief het verhaal wordt verteld.97 Scott Lawlor
beschrijft het proces van de muziekproductie voor Fallout: New Vegas (Obsidian
Entertainment, 2010). Uit zijn correspondentie met componist Inon Zur komt naar voren hoe
plaats en tijd in muziek gevat moeten worden:

“In our first email to Inon, we set out these goals: To sum it up in one phrase:
Southwest in the Future […] The instrumentation should focus on Western/Folk
instruments mixed with more Modern, Industrial, Found-Sounds and Gritty
Synthesis [oorspronkelijk vet en cursief].”98

Connotative cueing draagt bij aan de interpretatie van narratieve gebeurtenissen door
stemmingen en connotaties op te roepen.99 Zach Whalen behandelt de relatie tussen film- en
gamemuziek en identificeert op basis van die vergelijking twee functies van gamemuziek,
namelijk het versterken en overtuigend maken van de visueel gepresenteerde wereld, en het
onderscheid maken tussen gevaarlijke en veilige momenten.100 Wederom kan Lawlors
beschrijving van de muziek in Fallout: New Vegas als voorbeeld dienen. Hij legt uit dat de
achtergrondmuziek in dorpen en stadjes zich aanpast aan de morele keuzes van de speler. Als
de bewoners vijandig zijn heeft de muziek van het dorp een donkere, dreigende toon, terwijl
een sympathieke houding van de bewoners leidt tot lichtere en landelijke muziek.101 Hier kan
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narratieve betrokkenheid gekoppeld worden aan de dimensie van interactie van het ALImodel, omdat de muziek zich aanpast aan de ontwikkelingen in de alterbiography.
Het lijkt aannemelijk dat filmmuziek meer complexiteit kan bevatten dan gamemuziek
wat narrative cueing betreft, omdat de gebeurtenissen en handelingen in een film allemaal
vaststaan. Hierdoor kan de muziek precies worden afgestemd op de beelden. Gamemuziek
moet wat dat betreft flexibeler zijn (althans, tijdens gameplay), omdat onzeker is wanneer en
hoe de speler zal handelen. Desondanks zijn er meer mogelijkheden voor complexere
narrative cueing dan wellicht op het eerste gezicht wordt verwacht. In Mass Effect 3 wordt
een zware kleine drieklank in de lage koperblazers op de eerste trap van e-klein gekoppeld
aan de buitenaardse wezens die het universum bedreigen. Dit leidmotief wordt niet alleen
visueel gekoppeld aan de wezens door het te laten klinken als de wezens in beeld zijn, maar
qua timbre lijkt het bovendien op het lage dronegeluid dat de wezens maken. Later in het spel
krijgt de speler in een droom controle over het akkoord. De speler probeert een huilend
jongetje te bereiken, maar telkens als hij/zij te dichtbij komt, klinkt het leidmotief en vlucht
het jongetje.102 Op deze manier wordt ook de speler aan de wezens verbonden. De muziek
vertelt iets over de relatie tussen het hoofdpersonage en de wezens en hoe het einde van het
gevaar wellicht ook het einde van het hoofdpersonage betekent. Zoals inderdaad blijkt uit de
finale van het spel moet de speler zichzelf opofferen om de wezens te verslaan.
Ook zonder directe interactie kan gamemuziek op een diepgaande wijze verbonden
worden aan het narratief. Zo beschrijft William Gibbons hoe het gebruik van populaire
muziek tijdens gezette momenten in het computerspel Bioshock (2K Boston, 2007) vaak een
ironische reflectie biedt op de dystopische omgeving en ook commentaar levert op specifieke
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gebeurtenissen in het spel, vooral via de liedteksten.103 Calleja behandelt Bioshock eveneens
en beschrijft hoe spelers via visuele elementen en geluidopnames in de spelwereld het verhaal
achter bepaalde karakters kunnen achterhalen. De speler kan daarbij zelf kiezen of hij/zij
aandacht wil besteden aan deze narratieve elementen.104 Hetzelfde geldt voor de gebruikte
muziek in het spel. De speler kan aandachtig luisteren en een poging doen de muziek te
plaatsen in de context, maar tegelijkertijd is de speler vrij de muziek te negeren en haar/zijn
reis voort te zetten. Zo kan muziek, net als dialogen en visuele presentatie, bijdragen aan de
vorming van de alterbiography. Zoals in hoofdstuk 2 aan de hand van Frith al is gebleken
heeft muziek het bijkomende voordeel dat ze ruimte laat voor persoonlijke interpretatie en
toe-eigening. Dit maakt van muziek een krachtig middel om de speler te betrekken bij het
verhaal.

3.5. Affectieve betrokkenheid
Affectieve betrokkenheid betreft de verschillende vormen van emotionele betrokkenheid van
de speler, zoals bedoeld door het spel of gecreëerd door de speler.105 Calleja legt daarbij een
link met de menselijke verbeelding, die de bron is van onze emoties en passies. Onze
verbeelding laat het toe onszelf tijdelijk los te koppelen van het heden, wat belangrijk is om
ons deel te voelen van een andere wereld.106 Aan de hand van J.R.R. Tolkien stelt Calleja
vervolgens dat computerspellen een secondary world creëren, die we met onze geest kunnen
betreden. Binnen deze wereld zijn ervaringen echt, omdat ze voldoen aan de wetten van die
wereld.107 Calleja’s benadering van affect sluit aan bij de behandeling van Goodwin en Frith
in hoofdstuk 2. Goodwin benadrukt de kracht van muziek om onze verbeelding te prikkelen
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en associaties op te roepen, terwijl Frith wijst op het vermogen van muziek om een echte
ervaring van een geconstrueerde identiteit teweeg te brengen. Gamemuziek is in staat de
speler emotioneel te raken, waardoor ze kan voorzien in een krachtige ervaring van de
secondary world van het computerspel. Het is dan ook geen wonder dat affect een dimensie is
in het ALI-model.
Van Elferen stelt dat immersie significant wordt versterkt doordat de muziek een
beroep doet op de subjectieve gevoelens en herinneringen van de speler.108 In Metro 2033 (4A
Games, 2010) leven mensen vanwege de radioactieve straling als gevolg van een nucleaire
ramp in ondergrondse metrostations. De speler wordt op een gegeven moment, na een intense
strijd om het metrostation ‘Cursed’ te beschermen, naar een kleine gedenkplaats geleid. Op de
gedenkplaats staan foto’s van overledenen uitgestald, die worden verlicht door kaarsen en
gloeilampen. De ruimte wordt voorzien van een muzikale begeleiding door een mannenkoor
en een elektrisch orgel. Het elektrische orgel legt de harmonische basis in gis-klein met een
aangehouden akkoordprogressie i ↑ III ↑ iv ↓ i, waarbij de grondtoon van de bas twee octaven
hoger verdubbeld wordt. Een countertenor begint daarboven op de derde trap van de bas een
dalende melodie van fis naar dis, vanuit een stijgende opmaat van twee noten (b-dis). De rest
van het koor is voorzien van een sterk reverbeffect en er zijn geluidsamples toegevoegd die
het geluid van een metro suggereren.109
De mineurtoonsoort, het vibrato in zowel de countertenor als het orgel, het trage
tempo en het contrast tussen de lage stijgende lijnen in de bas en de hoge dalende lijn van de
countertenor geven een tragisch karakter aan de gedenkplaats, dat door het koor en het orgel
gekoppeld kan worden aan religieuze rouw. De ruimte die gesuggereerd wordt door de
muziek lijkt bovendien groter door de galm en levendiger door het achtergrondgeluid, wat een
emotioneel contrast kan oproepen met de kleine en verlaten gedenkplaats. Door de religieuze
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connotaties te combineren met geluiden van een metro wordt de muziek letterlijk een requiem
voor de doden van de metrostations. De emotionele lading wordt nog verder verzwaard door
de relatie tussen de kleine gedenkplaats en het droevige lot van ‘Cursed’, dat door de speler
slechts tijdelijk bevrijd is van de hordes monsters.
In The Elder Scrolls V: Skyrim wordt een algemenere vorm van muzikale affectieve
betrokkenheid opgeroepen. Tijdens gevechten is orkestrale muziek te horen die overeenkomt
met het idioom van veel epische films. De muziek draagt bij aan wat door Gorbman wordt
gekarakteriseerd als een “epic feeling”. De muziek tilt het karakter (en de speler) naar een
niveau van universeel belang.110 Het gebruik van koren en pauken en de nadruk op
strijkersmotieven en zware koperakkoorden geven de muziek een grandeur die de suggestie
wekt dat de handelingen van de speler van belang zijn in de spelwereld, en het gewone leven
ontstijgen. Tegelijkertijd bieden het hoge tempo, de nadrukkelijke ritmes in de percussie, het
toegenomen volume (ten opzichte van de muziek die klinkt tijdens rusttoestanden) en de korte
staccatomotieven in de strijkers een spanning en intensiteit die passen bij een gevecht om
leven en dood. De muziek maakt de gevechten dus waardevoller en intenser.111
In beide voorbeelden is ook de dimensie van geletterdheid aanwezig, omdat de muziek
een beroep doet op connotaties met bijvoorbeeld religie of heroïek. Tegelijkertijd is de
dimensie van interactie belangrijk, omdat de interactie tussen muziek en speler ervoor zorgt
dat affect gekoppeld wordt aan de juiste situatie. Als de speler in Metro 2033 de kleine
gedenkplaats verlaat, sterft de muziek weg, zodat duidelijk is waar de muziek betrekking op
heeft. Op dezelfde manier verdwijnt de opzwepende muziek in The Elder Scrolls V: Skyrim
als het gevecht is afgelopen.
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3.6. Ludische betrokkenheid
Ludische betrokkenheid heeft volgens Calleja betrekking op de keuzes die een speler maakt,
vaak gemotiveerd door een specifiek doel, opgelegd door het spel of de speler zelf, en de
gevolgen van die keuzes.112 De keuzevrijheid wordt bepaald door het regelsysteem van het
spel.113 Ludische betrokkenheid kan gekoppeld worden aan de dimensie van interactie in het
ALI-model. De in dit essay behandelde spellen bevatten geen expliciet aangeboden muzikale
doelen.114 De manier waarop de handelingen van de speler gebonden zijn aan de muziek kan
echter een motivatie zijn voor de speler om een bepaald doel op te stellen dat gekoppeld is aan
de gamemuziek. In Fallout 3 beschikt de avatar over een polscomputer die een radiozender
met populaire muziek kan ontvangen. De zorgeloze, vaak opgewekte en swingende populaire
muziek uit de jaren veertig en vijftig roept een contrast op met het door nucleaire oorlog
vernietigde Amerikaanse landschap vol ruïnes en gevaar. Dit contrast motiveert de speler
wellicht tot het zoeken naar plaatsen in de spelwereld die nog enigszins conformeren aan dit
opgewekte muzikale beeld of juist tot het creëren van een nog groter contrast door een zo
groot mogelijke ravage aan te richten. Dergelijke doelen staan los van de spelmissies, maar
worden wel opgeroepen door de muziek. In Bioshock wordt de speler op een gegeven moment
belaagd door een stroom vijanden in een omgeving die lijkt op de ontvangsthal van een
concertgebouw. Tijdens dit gevecht klinkt de ‘bloemenwals’ uit het ballet De Notenkraker,
op. 71 (1891-1892) van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Het sterk ritmische karakter van deze muziek
motiveert een vaardige speler wellicht tot het op de maat neerschieten van de vijanden.115
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De inpassing van het ALI-model in het model van Calleja laat zien hoe gamemuziek zich
verspreidt over meerdere dimensies van betrokkenheid en dus cruciaal kan zijn in het
cumulatieve effect van de verschillende dimensies, dat leidt tot incorporation. En omdat deze
gamemuzikale dimensies kunnen overlappen, kan gamemuziek meerdere dimensies
tegelijkertijd oproepen en versterken. De inpassing laat echter ook zien dat gamemuziek niet
alleen staat in het oproepen van de verschillende dimensies van betrokkenheid. Visuele
aspecten, niet-muzikaal geluid, game mechanics, regelsystemen, menselijke of
computergestuurde medespelers, narratief; ze dragen allemaal bij aan het oproepen van
betrokkenheid. In de context van dit essay betekent die waarneming dat niet-muzikale
spelaspecten muzikale tekortkomingen (in bijvoorbeeld de mate van interactiviteit) kunnen
maskeren, maar tegelijkertijd kunnen ze deze beperkingen benadrukken. Op dezelfde manier
kan gamemuziek immersie versterken en de speler afleiden van eventuele gebrekkige
spelaspecten, maar ze kan evengoed de gebreken versterken.
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4.
Gamemuzikale immersie en herhaling

4.1. Herhaling in computerspellen
Nu het ALI-model en het model van betrokkenheid zijn samengebracht is het noodzakelijk
om gamemuzikale immersie diepgaander te analyseren. Calleja’s model laat zien dat
verschillende spelaspecten samenwerken en overlappen om te komen tot een gevoel van
immersie bij de speler. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat niet-muzikale spelaspecten een
rol spelen bij gamemuzikale immersie. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de rol die
herhaling speelt bij het creëren van gamemuzikale immersie, maar eerst moet de manier
waarop herhaling zich manifesteert in computerspellen worden toegelicht.
Herhaling kan gezien worden als inherent aan computerspellen. Torben Grodal stelt
dat computerspellen voorzien in een “aesthetic of repetition [oorspronkelijk cursief]”, waarin
dezelfde handelingen keer op keer worden herhaald om een zeker meesterschap te
verkrijgen.116 Door herhaald spelen wordt de spelwereld bekend, wat uiteindelijk kan leiden
tot “a trance-like immersion in the virtual world, because of the strong neuronal links that are
forged between perceptions, emotions and actions.” Herhaald spelen heeft volgens Grodal
echter altijd een fase van automatisering of ongevoeligheid door gewenning als eindresultaat,
waarin de virtuele wereld voorspelbaar wordt en zijn visuele en akoestische prominentie
verliest.117
De notie dat herhaling zowel kan zorgen voor immersie als ongevoeligheid maakt het
interessant om te onderzoeken hoe herhaling in computerspellen wordt gestimuleerd en
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ontweken en welke gevolgen dat heeft voor gamemuzikale immersie. De interactieve
dimensie van gamemuziek kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan herhaalde spelsituaties,
waardoor fasen van ongevoeligheid sneller kunnen optreden door de constante herhaling van
de muziek. Voldoende variatie in de muziek kan er echter ook voor zorgen dat herhaalde
spelsituaties gevarieerder overkomen op de speler, waardoor fasen van ongevoeligheid
uitgesteld kunnen worden.
Richard Coyne legt een link tussen spel(en) en het ontwerpen van een gebouw,
product, structuur of computerprogramma.118 Hij onderzoekt daarbij hoe verschillende
computerspelaspecten kunnen bijdragen aan het ontwerpproces. Belangrijk voor dit essay is
het feit dat Coyne verschillende vormen van herhaling in computerspellen illustreert: een
speler komt dezelfde vijanden tegen, moet zich door dezelfde ruimtes bewegen, dezelfde
objecten verzamelen en dezelfde handelingen uitvoeren.119 Herhaling kan volgens Coyne
opgevat worden als middel om een doel te bereiken: bepaalde handelingen worden herhaald
om verschillende mogelijkheden uit te testen en de beloning voor het doorbreken van die
herhalingscyclus op te eisen.120
Herhaling zit volgens Coyne echter niet alleen in het computerspel zelf, maar ook in
de context van gespeelde computerspellen, die elkaar voortdurend kopiëren en imiteren.121 Op
die manier ontstaat er bij spelers een verwachting over hoe spellen in elkaar zitten en hoe ze
werken. Het betreft hier een manifestatie van de dimensie van geletterdheid van het ALImodel, maar in bredere zin. Van Elferen haalt Martina Roepke aan die geletterdheid definieert
als aangewende praktijken van actieve mediabetrokkenheid die gevormd worden door
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culturele gebruiken en discoursen.122 Gamemuziek is onderdeel van deze geletterdheid,
doordat ze gekoppeld wordt aan de herhaling die bestaat tussen spelconcepten.
Coyne merkt op dat variatie een belangrijk aspect is om de herhaling in
computerspellen te maskeren of verdraagbaar te maken.123 Met het oog op gamemuziek kan
het gebruik van verschillende soorten muziek herhaalde omgevingen of handelingen
verschillend kleuren. Zoals in hoofdstuk 2 is uitgelegd komt dit doordat muziek een eigen
afzonderlijke realiteit creëert, een augmented reality, die over de virtuele realiteit wordt
gelegd.124 De prominente aanwezigheid van herhaling in computerspellen maakt het een
interessant spelaspect om te bestuderen in de context van gamemuzikale immersie. Aan de
hand van een analyse van de spellen Portal 2, Deus Ex: Human Revolution en The Elder
Scrolls V: Skyrim zal de relatie tussen herhaling en gamemuzikale immersie worden
geïllustreerd.

4.2. Portal 2
4.2.1. Gamemuzikale immersie en betrokkenheid
Portal 2 is een first-person platformpuzzelspel, waarin de speler moet ontsnappen uit
verschillende ruimtes door het creëren van portalen op de oppervlakten in de ruimtes. Dit
gebeurt met behulp van een portaalapparaat, waarbij de ingang van het ene portaal de uitgang
wordt van het andere portaal en vice versa. Herhaling is nadrukkelijk aanwezig in dit spel. De
puzzels bevinden zich telkens in geïsoleerde ruimtes die van elkaar worden gescheiden door
liften. Daarnaast gebruikt de speler tijdens het hele spel niets anders dan het portaalapparaat.
En zoals met veel puzzels het geval is, vergt het oplossen ervan veel lichte variaties van
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herhaalde pogingen. De muziek die de gameplay ondersteunt, is regelmatig direct gekoppeld
aan de handelingen van de speler. En aangezien de speler veel handelingen herhaalt, wordt de
muziek onderdeel van deze herhaling.
Tijdens de allereerste puzzel van Portal 2 heeft de speler nog geen beschikking over
een portaalapparaat en kan de speler slechts één portaal verplaatsen door het herhaaldelijk
indrukken van rode knoppen in de omgeving. In deze fase van het spel zijn de ruimtes nog erg
vervallen en overwoekerd als gevolg van jarenlang gebrekkig onderhoud. Er zijn krekels,
vogels en waterdruppels te horen op de achtergrond. De muziek bestaat uit een lage
synthesizerdrone op g en een hoge synthesizerbel (een ping) eveneens op g, die herhaaldelijk
eenmaal wordt aangeslagen en dan uitgalmt. Elke keer als een nieuwe knop door de speler
wordt ingedrukt wordt er een drone en één of meer bellen toegevoegd. De opeenvolging die
de belgeluiden vormen is afhankelijk van het moment waarop de speler de knoppen indrukt.
De resulterende melodie is daarmee ritmisch en melodisch willekeurig. De vooruitgang die de
speler boekt, gaat dus gepaard met een muzikale uitbreiding die bij eventuele herhaling van
het level steeds iets anders is. Het is de vraag of de speler zich hiervan bewust is. De geluiden
van de vogels en de krekels zijn veel nadrukkelijker aanwezig dan de muziek en bovendien is
er alleen subtiele verandering in de melodiestructuur van de belgeluiden. De rest van de
muziek is moeilijk te onthouden, omdat er geen harmonische progressie, tonale richting of
ritme te horen is.125
Alle dimensies van het ALI-model kunnen in deze subtiele toename van muzikaal
materiaal worden teruggevonden. De muzikale uitbreiding en de stijgende lijn in de drones
van g naar b naar dis kunnen door de speler begrepen worden als een teken van vooruitgang in
het oplossen van de puzzel. De muziek werkt bovendien affectief, omdat ze door de stijgende
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lijn, de toenemende dichtheid en de aangehouden tonen zonder tonale resolutie spanning
opbouwt. Ten slotte vindt die opbouw van spanning plaats als gevolg van de directe
handelingen van de speler. De kennis van muzikale idiomen, affectieve effecten en interactie
komen dus allemaal terug in de muziek.
In termen van Calleja’s betrokkenheid is, naast affectieve betrokkenheid, ook een
connectie met ludische betrokkenheid te zien. Calleja stelt dat het aanbieden van beloningen
voor het bereiken van doelen belangrijk kan zijn voor ludische betrokkenheid.126 Het
toevoegen van extra muzikaal materiaal in de behandelde scène kan gezien worden als een
sonische beloning voor progressie in het spel. De combinatie van de lage, rommelende
drones, de willekeurig hoge tonen (die een twinkeleffect suggereren) en het gebrek aan
harmonische en melodische richting kan bovendien gevoelens van mysterie en dreiging
oproepen, waardoor de speler wordt gesterkt in zijn/haar verlangen de spelwereld verder te
verkennen. Op die manier draagt de muziek ook bij aan ruimtelijke betrokkenheid. De
narratieve betrokkenheid kan eveneens worden versterkt, omdat de dreiging en het mysterie
de speler helpen de situatie te interpreteren. De muziek wekt verwachtingen op over het
vervolg van het verhaal. Ze suggereert geen zorgeloze reis van puzzel naar puzzel, maar
schetst een onzeker beeld met mogelijke gevaren.

4.2.2. Herhaling, gamemuzikale immersie en betrokkenheid
De muzikale ontwikkeling in het bovengenoemde voorbeeld is onomkeerbaar. Als de speler
alle knoppen één keer heeft ingedrukt blijft de muziek op hetzelfde niveau, ook al is de puzzel
nog niet opgelost en ook al drukt de speler de knoppen vaker in. Naarmate het spel vordert,
komt het echter regelmatig voor dat de muziek nog directer wordt verbonden aan de
handelingen van de speler, waardoor herhaling in gameplay direct gekoppeld is aan muzikale
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herhaling. Op een gegeven moment brengt de speler ongewild de kunstmatige intelligentie
GLaDOS opnieuw tot leven, nadat deze door de speler in Portal (Valve Corporation, 2007)
was vernietigd. Als wraak dwingt GLaDOS de speler de rest van zijn/haar leven puzzels op te
lossen. Gedurende deze activiteiten is de avatar van de speler doelwit van pesterijen over haar
gewicht en haar moeder die haar schijnbaar verlaten heeft.
In deze nieuwe context komt de speler in een ruimte waar een laserstraal via de
portalen naar een voeding moet worden geleid, die een platform in beweging brengt. Zodra de
laserstraal de voeding raakt, start een muzikale progressie die bestaat uit kort aangeslagen
synthesizertonen met een decayeffect waarin de boventonen willekeurig lijken rond te
stuiteren, waardoor een soort analoog bubbelgeluid ontstaat. De progressies beginnen steeds
op een lage b en bevatten daarna altijd een opeenvolging met dis, e en fis (alle noten liggen
steeds binnen het octaaf), maar de timing en de volgorde van de tonen lijken willekeurig,
waardoor elke herhaalde progressie net iets anders klinkt. Door het beperkte aantal gebruikte
tonen, het beperkte bereik en de beperkte lengte van de progressie (hooguit twee keer dezelfde
noot vóór de terugkeer naar b) blijft de muzikale basis echter duidelijk hoorbaar.127
Affectief gezien lijkt de muziek een middenweg te zoeken tussen het ellendige
vooruitzicht van een leven lang puzzelen en pesterijen voor het hoofdpersonage en het
daadwerkelijke plezier van het puzzelen bij de speler. Hoewel de gebruikte tonen b-groot
suggereren (en een majeurtoonsoort kan opgevat worden als positief of vrolijk), zorgen het
beperkte aantal en de willekeurige volgorde van deze tonen niet voor een nadrukkelijke
toonsoort, waardoor de muziek affectief verschillende kanten op kan. Door het ontbreken van
een ritme mist de muziek bovendien een voortstuwend en energiek effect. Op deze manier
kunnen ook de tragische aspecten van de situatie (het gevangen zitten in de puzzelruimtes en
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het verlies van de eerdergenoemde moeder) aan de muziek worden gekoppeld. Tegelijkertijd
bieden de bubbeltimbres wel een zekere speelsheid die gekoppeld kan worden aan het
puzzelen. Bovendien kan de muziek gezien worden als een auditieve beloning voor het
dichter in de buurt komen van de oplossing.
De speler moet minimaal één keer de laserstraal onderbreken en weer aansluiten op de
voeding om de puzzel op te lossen, waardoor de muziek abrupt stopt en weer begint. Hierbij
treedt de muziek nadrukkelijker op de voorgrond en kan de speler zich bewust worden van de
directe link tussen de voeding en de muziek. Herhaling in gameplay vestigt zo de aandacht op
de muziek als een spelaspect dat de speler controleert. Het is de vraag of dergelijke interactie
implicaties heeft voor de gamemuzikale immersie en of er überhaupt sprake kan zijn van
gamemuzikale immersie. Allereerst is de interactie verre van optimaal. De muziek reageert
weliswaar op de handelingen van de speler, maar doet dat uitsluitend door aan- of afwezig te
zijn. Dit lijkt niet het soort interactie dat noodzakelijk is voor gamemuzikale immersie. Die
muzikale interactie is gebaseerd op het al spelend veranderen van de muziek zonder abrupte
onderbrekingen. Aangezien de muziek niet constant klinkt en ook ruimtelijk direct gekoppeld
is aan de specifieke voeding (de afstand ten opzichte van de voeding bepaalt het volume van
de muziek), wordt bovendien het hierboven beschreven affectieve effect wellicht niet als
zodanig ervaren. De muziek loopt immers het risico louter te worden gezien als een
(vermakelijke) eigenschap van de voeding, in plaats van een mogelijke muzikale illustratie
van de narratieve of emotionele situatie. Het affectieve effect lijkt daarnaast zodanig ambigu
dat de betekenissen die via geletterdheid worden toegekend tegenstrijdig kunnen zijn. Op deze
manier worden affectieve en narratieve betrokkenheid aangetast.
Er is echter ook een andere interpretatie mogelijk. Allereerst helpt de muziek de speler
te navigeren door de ruimte. Doordat de muziek verbonden is aan verschillende objecten, kan
de speler deze objecten eenvoudiger traceren in de spelruimte. De speler kan ook op gehoor
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de locatie van objecten bepalen. Dit vergroot de ruimtelijke betrokkenheid. Daarnaast biedt de
muziek een extra interactief spelaspect, waar de speler persoonlijke doelen aan kan verbinden
of simpelweg mee kan spelen. De muziek geeft bovendien aan welke aspecten noodzakelijk
zijn om de puzzel te voltooien en vormt een auditieve beloning voor het boeken van
vooruitgang. Op deze manier wordt ook de ludische betrokkenheid versterkt. Er kan zelfs een
link met kinesthetische betrokkenheid worden gelegd. Calleja benadrukt het belang van
agency, het vermogen van de speler om handelingen uit te voeren die de spelwereld
beïnvloeden, als de basis voor beweging in een virtuele ruimte.128 De directe controle over de
muziek in Portal 2 is een zeer nadrukkelijke uiting van die agency en versterkt daardoor het
gevoel dat de speler de spelwereld kan beïnvloeden. Wat de narratieve en emotionele
betrokkenheid betreft, betekent de minder optimale implementatie van de muziek niet dat het
muzikale materiaal voor narratieve of emotionele interpretatie afwezig is. De muziek klinkt,
ongeacht de manier waarop, en kan dus door de speler worden geïnterpreteerd.
Het koppelen van muziek aan de herhaalde handelingen van de speler kan dus de
betrokkenheid bij het spel vergroten, ook al lijkt de implementatie iets minder geschikt voor
affectieve en narratieve betrokkenheid. Herhaling via muziek versterkt de positie van de
speler in de spelwereld, helpt hem/haar bij het navigeren door de ruimte en beloont de speler
voor zijn/haar inspanningen. Al deze factoren dragen bij aan een sterker gevoel van immersie.
De volgende voorbeelden in Portal 2 dienen ter verdere illustratie van de relatie tussen
herhaling en gamemuzikale immersie.
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Figuur 6. Laserstralen in Portal 2

4.2.3. Herhaling en gamemuzikale immersie verder toegelicht
Op een gegeven moment moet de speler drie lasterstralen naar drie voedingen leiden, waarbij
elke straal nadrukkelijk muzikaal materiaal toevoegt. In tegenstelling tot het voorbeeld in
paragraaf 4.2.1 kan de speler dit muzikale materiaal ook weer wegnemen door de stralen te
onderbreken. Ook hier is de muziek ruimtelijk gekoppeld aan de voedingen en zijn de
overgangen tussen wel en geen muziek abrupt. De noodzakelijke herhaling van het
onderbreken van de stralen en het activeren van de voedingen vestigen de aandacht op de
muziek. De ludische betrokkenheid en het gevoel van agency worden in deze scène verder
versterkt, omdat de speler kan experimenteren met verschillende muzikale lagen.129
Nogmaals, de interactie tussen de speler en de muziek is weinig vloeiend, maar dat vormt
geen groot probleem, omdat de muziek sterk verankerd is in de spelwereld en bijdraagt aan
verschillende vormen van betrokkenheid.
Nog later in het spel maakt de speler kennis met een blauwe gel, waardoor de hij/zij
hoger kan springen. De eerste kennismaking met het goedje wordt muzikaal ondersteund door
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een constant modulerende progressie van gebroken akkoorden (vaak in een opeenvolging
zoals V ↑ I ↑ iii ↑ V ↓ iii ↓ I) in belachtige synthesizertonen en koperblazerachtige
synthesizerpedaaltonen. Er is nu een veel duidelijker ritme, een golvend karakter in de
akkoorden en constante harmonische progressie. Zodra de speler de gel raakt en opspringt
klinken er eveneens passende gebroken akkoorden, maar nu in zestienden en in een hoger
bereik. De akkoorden sterven weg vlak voordat de speler neerkomt, zodat herhaalde sprongen
duidelijk van elkaar gescheiden worden. Dit is een zeer nadrukkelijke vorm van Mickey
Mousing. Whalen beschrijft Mickey Mousing als een gesynchroniseerde auditieve imitatie van
wat er op het scherm gebeurt.130 Hij merkt ook op dat onderzoeken op het gebied van cognitie
en animatie suggereren dat objecten als levend worden beschouwd als hun bewegingen
worden voorzien van een synchroon lopende soundtrack.131 In het geval van Portal 2 lopen de
versnelde gebroken akkoorden synchroon met de sprongbeweging van de avatar, waardoor
deze beweging wordt versterkt.132
In principe hoeft de speler maar hooguit vier keer op de gel te springen om de puzzel
te voltooien, maar het muzikale effect nodigt uit tot een kort speelmoment, waarbij de relatie
tussen het sprongeffect en de achtergrondmuziek kan worden verkend. De speler kan de
verschillende akkoordprogressies in zijn/haar sprongen beluisteren en kan proberen op de
maat te springen. Muziek draagt via herhaling wederom bij aan ludische betrokkenheid. De
interactie tussen muziek en speler is bovendien veel soepeler. De achtergrondmuziek speelt
onophoudelijk door en de sprongeffecten passen op elk moment harmonisch binnen de
basisprogressie. Dit is een vorm van vertical re-orchestration, waarbij een muzikale basis op
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elk moment kan worden voorzien van extra muzikale lagen die passen bij een specifiek
moment, zoals een sprong.
De bovengenoemde voorbeelden laten zien dat optimale gamemuzikale immersie (het
overlappen van interactie, geletterdheid en affect) niet per se afhankelijk is van een gelijke
verdeling van de aandacht over de drie dimensies. De focus ligt in Portal 2 regelmatig op het
interactieve deel van de gamemuziek, maar dat betekent niet dat affect en geletterdheid
afwezig zijn. Het muzikale sprongeffect kan bijvoorbeeld de ervaring van de sprong affectief
versterken, waardoor de sprong indrukwekkender en plezieriger aanvoelt. Tegelijkertijd zorgt
geletterdheid ervoor dat we de muziek in de behandelde scènes niet opvatten als opgewekt of
zorgeloos. Door weg te blijven bij een uitgesproken (majeur)toonsoort en nooit harmonisch of
melodisch tot een rustmoment te komen, blijft de speler ondanks de potentie van interactief
vermaak in contact met de onzekere en dreigende kant de spelwereld en wordt hij/zij
gemotiveerd zijn/haar weg te vervolgen. Als de nadruk minder op interactie had gelegen,
hadden de dimensies van affect en geletterdheid wellicht meer kunnen worden uitgewerkt.
Tegelijkertijd had de muziek dan waarschijnlijk niet zo nadrukkelijk kunnen bijdragen aan de
ruimtelijke en ludische betrokkenheid en het gevoel van agency.

4.2.4. Gamemuzikale immersie en de herhaling van het falen
Een belangrijk onderdeel van computerspellen is het falen. Jesper Juul merkt in zijn
onderzoek naar het falen in computerspellen op dat het niet slagen in het voltooien van de
gestelde doelen onderdeel is van het spelplezier. Het draagt bij aan de ervaring van diepgang,
de mogelijkheid om je vaardigheden te verbeteren door te leren en door verschillende
strategieën te gebruiken.133 Gek genoeg besteedt Calleja geen aandacht aan dit aspect, terwijl
het belangrijk lijkt te zijn voor immersie. De dood van een avatar is een rigoureuze
133
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onderbreking van de vloeiende spelervaring, waarbij een soepele overgang tussen dood en
terugkeer naar het spel van belang kan zijn om de speler niet te veel af te leiden. Bovendien
kan immersie gekoppeld worden aan de moeilijkheidsgraad, die volgens Juul de waardering
van een spel beïnvloedt.134 Een te makkelijk spel kan leiden tot verveling, terwijl een te
moeilijk spel kan leiden tot frustratie. Beide factoren hebben de potentie om immersie te
ondermijnen.
Falen leidt ook tot herhaling, omdat er bijna altijd delen van het spel opnieuw gespeeld
moeten worden. In het geval van Portal 2 is falen vooral gekoppeld aan het niet kunnen
oplossen van de puzzels, wat betekent dat de speler niet kan vorderen in het spel. Er zijn ook
gevaren waardoor de avatar dood kan gaan, maar deze zijn passief en/of stilstaand
(laserstralen, water, bodemloze gaten en stationair geschut). Het onvermogen om de puzzels
op te lossen kan betekenen dat de speler zich lange tijd in dezelfde ruimte bevindt. Op zo’n
moment kan voor gamemuziek hetzelfde gelden als wat volgens Grodal voor gameplay geldt:
te veel herhaling leidt tot automatisering en ongevoeligheid door gewenning. De muziek kan
gaan irriteren of vervelen en kan bovendien haar affectieve kracht verliezen.
In Portal 2 wordt constante herhaling voorkomen door de speler regelmatig directe
controle te bieden over muzikale aspecten of zelfs over alle aanwezige muziek. Zo kan de
speler de al aanwezige muziek verrijken of een stille ruimte voorzien van muziek, wat de
variatie ten goede komt. Daarnaast is de muziek weinig pakkend, omdat ze regelmatig
nadrukkelijk melodisch en ritmisch materiaal ontbeert. Op die manier wordt ongevoeligheid
door gewenning minder in de hand gewerkt. Bovendien worden puzzelruimtes met
achtergrondmuziek of muzikale elementen afgewisseld met puzzelruimtes die helemaal geen
muziek bevatten, waardoor muziek niet overmatig aanwezig is. De elektronische effecten (die
passen bij de spelwereld) en het relatief zachte volume zorgen er daarnaast voor dat de
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muziek eenvoudig naar de achtergrond verdwijnt. De speler kan de repetitieve muziek
eenvoudig accepteren als het muzikale gezoem en geratel van de machines in de spelwereld.

De repetitieve muziek van Portal 2 speelt met herhaling om zo de positie van de speler in de
spelwereld te versterken, hem/haar te helpen navigeren en hem/haar te belonen voor zijn/haar
inspanningen. Daarbij worden affect en geletterdheid echter niet uit het oog verloren. De
muziek blijft verband houden met het overkoepelende thema en versterkt de gevoelens van de
speler. Door de nadruk te leggen op muzikale interactie en door de muziek niet constant
aanwezig te laten zijn in elke speelruimte wordt bovendien voorkomen dat de muziek zelf
snel te repetitief wordt. Op deze manier kan de muziek in Portal 2 op verschillende niveaus
van betrokkenheid bijdragen aan een gevoel van immersie.

4.3. Deus Ex: Human Revolution
Deus Ex: Human Revolution is een first-person stealth shooter, waarin de speler de
verschillende levels moet doorlopen om missiedoelen te voltooien. Hierbij kan de speler een
agressieve aanpak kiezen en vijanden direct confronteren of via sluipwerk de vijanden
ontwijken of stilletjes uitschakelen. Het uitschakelen van vijanden en het voltooien van
missiedoelen leveren ervaringspunten op die belangrijk zijn voor het verbeteren van de
vaardigheden van het hoofdpersonage. De nadruk ligt op het sluipwerk, omdat het doorlopen
van een level zonder betrapt te worden en het stilletjes uitschakelen van vijanden extra
ervaringspunten opleveren. Bovendien zijn veel van de aangeboden verbeteringen voor het
karakter (zoals hacken, sluipen en navigatie) passief van aard en gekoppeld aan handelingen
die losstaan van gewelddadige confrontaties. Het kiezen van de sluiproute wordt daarmee
aangemoedigd.
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Gedurende het rondsluipen past de muziek zich dynamisch aan op basis van de
nabijheid van vijanden. Op een gegeven moment moet de speler door een hoofdkwartier van
een vijandige straatbende sluipen om wapens te stelen. De muzikale basis wordt gevormd
door een herhalende harmonische uitwisseling in d-klein tussen de eerste en de tweede trap in
een vierkwartsmaat. De wisseling vindt elke vier maten plaats. Als er geen vijanden in de
buurt zijn, bestaat de muziek voornamelijk uit nadrukkelijke eenmalige stellingen van de twee
trappen door galmende gong- en beltimbres (soms overgenomen door een lage elektronische
bas). De ruimtes daartussen worden opgevuld met fragmentarische percussie-effecten, drones
en meer gong- en belgalmen zonder precieze toonhoogte, die soms kleine ritmische of
klankopmaten vormen voor de stelling van één van de trappen. Af en toe klinkt een traag
ritme van een drumbeat op de eerste tel van de maat, gevolgd door een metaalachtige
percussieslag op de eerste tel van de volgende maat.135
Het algehele muzikale landschap is kaal en fragmentarisch en ontbeert een duidelijk
ritme. De muziek creëert stasis en kalmte, die passen bij de relatieve veiligheid van de
omgeving. Tegelijkertijd bevatten de instrumenten een sterk reverbeffect, waardoor een grote
ruimte wordt gesuggereerd. De exotische timbres van de gongen, bellen en percussie kunnen
bovendien geassocieerd worden met een onbekende en mysterieuze ruimte die uitnodigt tot
verkenning. Er is sprake van een verband met ruimtelijke betrokkenheid, omdat het verlangen
om de wereld te verkennen wordt gestimuleerd. Calleja stelt dat de reis door een spelwereld
bevredigender wordt als de speler het gevoel heeft dat hij/zij kan verdwalen.136 Door muzikaal
een grote ruimte te suggereren kan dat gevoel worden opgeroepen, zelfs als de ruimte zelf een
lineaire structuur heeft. De muziek draagt bovendien bij aan het benadrukken van de
narratieve setting. Het betreft een nabije, futuristische en mysterieuze toekomst met een focus
op technologie, waardoor het gekozen arsenaal vooral bestaat uit elektronische (percussie135
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)effecten en exotische (oftewel vreemde, ‘andere’) klanken, zoals gongen, bellen en oosterse
fluiten, strijkinstrumenten en percussie.
Als de speler een vijand begint te naderen komt er over de muzikale basis een
drumbeatritme opzetten van twee gepunteerde kwartnoten en een kwartnoot, met af en toe een
ritmische voorslag bij de eerste kwartnoot, zodat er een ritmische huppel ontstaat. Daaronder
bevindt zich een doorlopende stroom van percussiezestienden (tikketikketikketikke).
Daarboven bevindt zich een regelmatige en stapsgewijze, op elke kwartnoot aangeslagen
melodie van synthesizertonen met een echo-effect in het bereik d-g. Ook hier is af en toe een
voorslag waarneembaar. Dit muzikale materiaal neemt toe in volume naarmate de speler een
vijand nadert. De versnelling van het ritme en de toename in volume bouwen een spanning
op, die past bij het grotere risico op een confrontatie met de vijand.
Tot nu toe zorgt herhaling voor een optimale manifestatie van gamemuzikale
immersie. De repetitieve muziek kan zich via vloeiende overgangen vormen naar de
affectieve omstandigheden van het moment. Bovendien kunnen de stijl en de timbres van de
muziek via geletterdheid gekoppeld worden aan de narratieve setting van het spel. De
herhaling van de muziek versterkt de ruimtelijke betrokkenheid, omdat ze de speler continu
helpt met het navigeren door de verschillende levels en de speler motiveert de verschillende
ruimtes te verkennen. De muziek draagt ook bij aan ludische betrokkenheid, omdat ze een
middel is om de door het spel gestelde doelen eenvoudiger te bereiken.
De muziek doorheen Deus Ex: Human Revolution volgt ook in andere levels de
hierboven beschreven structuur: harmonisch en melodisch statisch en zeer regelmatig in
tempo en puls, maar met variatie in timbre, dynamiek en ritmische motieven. Het beperkte
muzikale arsenaal van elektronische effecten en oosterse instrumenten benadrukken echter het
repetitieve karakter. In tegenstelling tot Portal 2 is de muziek in Deus Ex: Human Revolution
constant aanwezig. Elk level bevat gelijksoortige en constant herhaalde muziek. De speler

59

volgt daarnaast telkens dezelfde patronen om vijanden te ontwijken of uit te schakelen en
steeds worden deze handelingen benadrukt door de muziek. Daardoor kan de muziek ook
onbedoeld benadrukken dat de typen vijanden die de speler tegenkomt weinig gevarieerd zijn
en met dezelfde tactiek kunnen worden uitgeschakeld. Het kleurenpalet van de omgevingen
benadrukt bovendien de kleur geel, waardoor elke ruimte in meer of mindere mate lijkt te
baden in goudgeel licht. Herhaling manifesteert zich dus op verschillende niveaus.
Het overvloedige gebruik van muziek kan ertoe leiden dat zowel het interactieve als
het affectieve effect hun kracht verliezen. De eentonigheid van de muziek kan leiden tot
verveling bij de speler en het interactieve aspect kan wijzen op onregelmatigheden in het spel.
Door direct gekoppeld te zijn aan vijanden, bouwt de muziek bijvoorbeeld ook een spanning
op als een vijand aan de andere kant van een muur naderbij komt. De speler voelt geen
dreiging, er is geen mogelijkheid tot confrontatie, maar toch voert de muziek de intensiteit op.
Op een dergelijk moment komt de emotie van de speler niet overeen met de opgeroepen
emotie van de muziek, waardoor de speler kan worden afgeleid. Herhaling lijkt hier dus een
geslaagd samenbrengen van de verschillende dimensies van het ALI-model te ondermijnen.

Figuur 7. De kleur geel in Deus Ex: Human Revolution
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Zoals eerder werd aangegeven wordt het kiezen van de sluiproute in dit spel aangemoedigd.
De frontale aanval met een vuurwapen behoort tot de mogelijkheden, maar levert aanzienlijk
minder ervaringspunten op. Dit zorgt voor een belangrijke toegevoegde mogelijkheid tot
mislukking. Als de vijanden de speler zien, betekent dit dat hij/zij kan fluiten naar de
bonuspunten voor het volledig ongezien uitspelen van het level. Een dergelijke situatie kan de
speler motiveren om een eerder opgeslagen spel opnieuw te laden, zodat hij/zij kan proberen
de vijanden alsnog uit te schakelen zonder gezien te worden.137 Op deze manier ontstaat de
mogelijkheid dat de muziek nog vaker herhaald wordt, waardoor het risico wordt vergroot dat
constant herhaalde muziek gaat vervelen of irriteren.

De analyse van de herhaling in Deus Ex: Human Revolution laat zien dat constant herhaalde
gamemuziek kan bijdragen aan ruimtelijke en ludische betrokkenheid, als middel voor
navigatie en het bereiken van doelen. Ook kunnen repetitieve aspecten in de gamemuziek
zorgen voor een vloeiend samenvallen van interactie, affect en geletterdheid in het ALImodel. Door het veelvuldige gebruik van gelijksoortige en repetitieve gamemuziek kan echter
ook onbedoeld de nadruk worden gelegd op eentonigheid in de gameplay, waardoor de speler
zich bewust wordt van de gebreken van het spel. Dit vermindert de ludische betrokkenheid.
Bovendien kan muziek door te veel herhaling haar affectieve kracht verliezen, omdat de
speler gewend raakt aan de klanken en de stijl. Dat kan leiden tot verveling en irritatie. Een
schijnbaar optimale gamemuzikale immersie hoeft als gevolg van herhaling dus niet direct te
leiden tot een geslaagd gevoel van immersie.
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Deze neiging kan nog verder worden versterkt door de hedendaagse trend van achievements (ook wel
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4.4. The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim is een first-person fantasy role playing game (met optioneel
third-person perspectief), waarin de speler de fantasiewereld Skyrim kan verkennen, al dan
niet queesten voltooiend en vijanden verslaand.138 Het spel maakt gebruikt van een
rankensysteem, waarbij ervaringspunten worden verzameld door verschillende vaardigheden
te gebruiken (zwaardvechten levert zwaardvechtpunten op, smeden levert smeedpunten op,
etc.). Als er voldoende punten zijn verzameld, stijgt de speler in rank. Op dat moment kan één
van de vaardigheden worden verbeterd (bijvoorbeeld de mogelijkheid om naast ijzeren
zwaarden ook stalen zwaarden te smeden). De speler ontwikkelt zo de vaardigheden waar
hij/zij een voorkeur voor heeft. De hele spelwereld is vanaf het begin beschikbaar en de speler
is vrij om de aangeboden verhaallijnen te volgen of niet.
De muziek in de The Elder Scrolls V: Skyrim bestaat voornamelijk uit sfeer- en
vechtmuziek. De sfeermuziek is in termen van Collins vooral adaptief non-diëgetisch, wat
betekent dat de muziek zich buiten de spelwereld bevindt en reageert op gameplay, maar niet
op de directe handelingen van de speler.139 Ze wordt getriggerd door bepaalde momenten van
de dag (ochtend, overdag, avond, nacht). Hierbij worden orkestrale stukken afgewisseld met
elektronisch gegenereerde ambient muziek. De ambient muziek heeft geen duidelijke
harmonische of melodische richting en bestaat vooral uit langgerekte synthesizerakkoorden en
drones met een sterk reverbeffect. Op deze manier dringt de muziek zich niet aan de speler op
en maakt ze zich ondergeschikt aan de beelden.140 Tombes, grotten en ruïnes hebben hun
eigen muziek, evenals de grotere steden en enkele grotere bewoonde gebouwen. De muziek is
in dit geval strikt gezien interactief non-diëgetisch, omdat de speler tussen binnen en buiten
kan bewegen en zo zelf de muziek kan activeren. De beweging van binnen naar buiten of
138
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andersom gaat echter gepaard met een laadscherm, waardoor het activeren van de muziek
minder direct is.
Hoewel de ambient muziek geen nadrukkelijke harmonische en melodische richting
heeft, betreft het in alle gevallen lineaire composities. Dat betekent dat er sprake is van een
specifiek begin en een einde, en dat er, zeker in het geval van de orkestrale stukken, geen
rekening is gehouden met eventuele dynamische overgangen tussen verschillende frasen of
composities. De overgangen tussen verschillende soorten muziek vinden daarom plaats aan de
hand van fade-outs en fade-overs. Als bijvoorbeeld een gevecht begint, sterft de sfeermuziek
abrupt weg en begint de gevechtsmuziek. Als het gevecht voorbij is, sterft de gevechtsmuziek
weg en klinkt er een afsluitende muzikale frase (vaak een aangehouden en decrescendo
akkoord in de strijkers), waarna na een korte stilte de sfeermuziek weer begint. De
interactieve dimensie van het ALI-model is dus aanwezig, maar is weinig complex, omdat
rekening moet worden gehouden met lineaire composities.
De sfeer- en gevechtsmuziek lijkt te fungeren als connotative cueing, waarbij de
muziek de beelden interpreteert en illustreert.141 De sfeermuziek heeft voornamelijk een traag
tempo met langgerekte strijker- en koperakkoorden, een tonale progressie, hoorn- en
cellosolo’s en (vaak woordloze) koren.142 Deze muzikale kenmerken worden verbonden aan
de beelden van bergketens, uitgestrekte grasvlakten en bossen, waar de speler doorheen
beweegt. De muziek suggereert een zekere heroïek die gekoppeld wordt aan het reizen van de
speler door het landschap en aan het landschap zelf. Gedurende de nacht speelt het koor een
grotere rol in harmonie en melodie en nemen houtblazers en koorstemmen de solo’s over.
Ook is de muziek ingetogener en wordt het koper veel minder gebruikt. Zo ontstaat een
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verstilde versie van de heroïek.143 Tijdens gevechten blijft de heroïek bestaan door het gebruik
van uitbundige koren en pauken en door de nadruk op de strijkersmotieven en zware
koperakkoorden.
De muzikale associatie met heroïek is een vorm van ancrage. De muziek is op deze
manier verbonden aan de dimensie van geletterdheid in het ALI-model. De speler kent de
muzikale stijl van andere spellen (zoals voorloper The Elder Scrolls IV: Oblivion) en epische
films (zoals de trilogie van The Lord of the Rings) en begrijpt de muziek daardoor als
heldhaftig en episch. Zoals al is gebleken uit de behandeling van affectieve betrokkenheid in
hoofdstuk 3 heeft de muziek ook een sterk affectieve werking door gewicht te geven aan de
handelingen van de speler en door de intensiteit van gevechten te versterken. In termen van
Calleja draagt de muziek, naast affectieve betrokkenheid, bij aan narratieve en ruimtelijke
betrokkenheid. De ondubbelzinnige heroïsche muziek verankert de wereld en de speler stevig
in een heldenverhaal, die de speler vervolgens wel helemaal zelf kan vormgeven. Bovendien
versterkt de muziek de grafische pracht van de spelwereld, waardoor de speler zich nog
gemotiveerder voelt om Skyrim te verkennen.
The Elder Scrolls V: Skyrim bevat, zoals zoveel rpg’s, veel herhaling. Het spel biedt
een grote wereld met veel verhaallijnen en karakters. De aangeboden queesten zijn weliswaar
steeds voorzien van een andere narratieve context, maar de structuur is vaak hetzelfde: reis
van hier naar daar om een object te vinden, een monster te verslaan of met een karakter te
praten. De speler bezoekt bovendien steeds dezelfde plaatsen om te handelen en heeft vaak
een vaste plaats om verzamelde objecten op te slaan. In deze context is het constante gebruik
van lineaire muziek een risico. Van de drie behandelde spellen bestaat bij The Elder Scrolls
V: Skyrim de grootste kans op muziekmoeheid. Allereerst vergt dit spel veruit de meeste uren
om alle verhaallijnen, locaties en karakters af te werken. Door het pakkende harmonische en
143
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melodische materiaal is de muziek bovendien veel eenvoudiger te onthouden dan de muziek
van Portal 2 en Deus Ex: Human Revolution.
Het aantal speeluren in combinatie met de memorabele muziek vergroten de kans op
ongevoeligheid door gewenning. De speler kan daardoor zijn affectieve betrokkenheid bij het
spel verliezen. De muzikale ervaring is niet speciaal meer en dat gevoel kan vervolgens
worden geprojecteerd op de spelwereld. Bovendien wordt de spelwereld bedekt met een bijna
continue laag van muzikale heroïek die weinig ruimte laat voor eventuele andere associaties
of emoties. Als de speler bijvoorbeeld kiest voor een criminele carrière, dan wordt hij/zij
daarbij nog steeds begeleid door dezelfde heroïsche muziek. Op die manier kan de speler ook
narratief minder betrokken raken bij het spel, omdat de speler zich bij zijn/haar narratieve
constructie niet gesteund voelt door bepaalde spelaspecten. Het lijkt vanzelfsprekend om in de
geschetste situatie te kiezen voor minder pakkende en flexibelere muziek die minder snel
went na veel speeluren. Hier kan geletterdheid echter een beperkende factor zijn. The Elder
Scrolls V: Skyrim maakt deel uit van een context van andere fantasiespellen en –films. Door
het gebruik van muziek in die context verwacht de speler grootse en memorabele melodieën
en harmonieën. Het gebruik van een significant andere muziekstijl kan zodanig afleiden dat
een gevoel van immersie moeilijk haalbaar is.

Figuur 8. Ruimte in The Elder Scrolls V: Skyrim
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De vele speeluren kunnen dus tot gevolg hebben dat herhaalde muziek een gevoel van
immersie ondermijnt. In The Elder Scrolls V: Skyrim kan deze situatie worden voorkomen
door andere spelaspecten. Calleja benadrukt in zijn behandeling van ruimtelijke
betrokkenheid aan de hand van Thomas Malaby de term toevalligheid (contingency). Malaby
stelt dat één van de krachtigste aspecten van een computerspel het vermogen is om de
toevallige aard van ons bestaan te representeren. Calleja voegt daaraan toe dat de speler de
technische en topografische grenzen van de spelwereld wil verkennen.144 The Elder Scrolls V:
Skyrim biedt een grafisch zeer aantrekkelijke wereld waar de speler kan gaan en staan waar
hij/zij wil. In deze wereld lijken de mensen en dieren een eigen leven te leiden en niet te
wachten tot ze in contact komen met de speler. Dit versterkt het gevoel van gedeelde
betrokkenheid. De wereld zit bovendien vol met verhaalelementen die de speler volledig vrij
kan gebruiken om zijn/haar alterbiography samen te stellen. Dit draagt bij aan de narratieve
betrokkenheid. Er is altijd de mogelijkheid een nieuwe locatie, een nieuw verhaal of een
nieuw object te ontdekken. Deze variatie in spelaspecten kan het negatieve effect van de
continu herhaalde gamemuziek maskeren.

De analyse van herhaling in The Elder Scrolls V: Skyrim laat zien dat herhaling in gameplay
leidt tot herhaling van gamemuziek, wat in het geval van memorabele muziek snel kan leiden
tot gewenning. Deze gewenning kan ongevoeligheid tot gevolg hebben, waardoor de
affectieve betrokkenheid vermindert. Bovendien kan de narratieve betrokkenheid worden
aangetast, omdat de muziek de spelwereld te eenzijdig illustreert. Tegelijkertijd kunnen de
bewegingsvrijheid in en de mogelijkheden van de spelwereld zodanig gevarieerd zijn dat ze
een mogelijke ondermijning van immersie door te vaak herhaalde muziek kunnen maskeren.
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5.
Conclusie

Dit essay heeft laten zien waarom gamemuziek belangrijk kan zijn bij het creëren van
immersie en welke rol een niet-muzikaal spelaspect, namelijk herhaling, daarbij speelt. In
hoofdstuk 2 is geïllustreerd waarom muziek zo belangrijk is voor het creëren van immersie.
Muziek zorgt voor samenhang en overzicht in de spelwereld, zonder dat ze diëgetisch hoeft te
zijn. Daarnaast heeft muziek het vermogen om visuele associaties en emoties op te roepen, die
de spelwereld kunnen aanvullen en versterken. Muziek slaat bovendien een brug tussen de
spelwereld en de fysieke wereld van de speler. Daarnaast kan ze een overtuigende ervaring
van identiteit in de spelwereld verzorgen.
In hoofdstuk 3 zijn gamemuziek en de drie dimensies van het ALI-model ingepast in
het model van betrokkenheid van Calleja. Hieruit komt naar voren dat de werking van
gamemuziek zich verspreidt over verschillende dimensies van betrokkenheid. Daarmee is ook
aangetoond dat de behandeling van gamemuziek belangrijk is om een volledig beeld te geven
van immersie in computerspellen. Het is echter ook belangrijk om gamemuziek niet in
isolement te beschouwen, maar in de context van andere spelaspecten te plaatsen.
In hoofdstuk 4 is één van die andere spelaspecten nader onderzocht, namelijk
herhaling. Uit de analyses van Portal 2, Deus Ex: Human Revolution en The Elder Scrolls V:
Skyrim in hoofdstuk 4 komt naar voren dat herhaling op verschillende manieren haar weerslag
kan hebben op gamemuzikale immersie, zowel in positieve als in negatieve zin. De analyses
laten ook zien dat muzikale immersie niet in isolatie beschouwd kan worden, maar dat
rekening moet worden gehouden met andere spelaspecten.
In Portal 2 wordt herhaling op een doeltreffende manier gebruikt om de positie van de
speler in de spelwereld te versterken en hem/haar te belonen voor zijn/haar puzzelwerk.
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Bovendien laat de analyse zien dat een focus op een specifieke dimensie van het ALI-model
niet per se hoeft te leiden tot een minder sterk gevoel van immersie. In Deus Ex: Human
Revolution kan gamemuziek via herhaling bijdragen aan de ludische en ruimtelijke
betrokkenheid. Tegelijkertijd kan herhaling de gamemuziek zo nadrukkelijk en constant
koppelen aan de handelingen van de speler dat affectieve en ludische betrokkenheid worden
afgezwakt. De muziek in The Elder Scrolls V: Skyrim kan door herhaling snel leiden tot
ongevoeligheid door gewenning. Op deze manier kunnen narratieve en affectieve
betrokkenheid worden aangetast. Niet-muzikale spelaspecten die gekoppeld zijn aan de open
spelwereld kunnen dit potentiële negatieve effect van muziek op immersie maskeren.
Het ontbreekt in dit essay aan empirisch onderzoek om de stellingen te ondersteunen.
Immersie is in de eerste plaats een menselijke ervaring en om die in kaart te brengen is
empirisch onderzoek waardevol. Isabella van Elferen legt echter uit waarom alleen
kwantitatief onderzoek niet voldoende is:

“Quantitative data, however, raise more questions than they answer: while they offer
proof that sound and music are important for game involvement, they offer no insight
in questions pertaining to how musical player involvement is brought about or which
factors play a role in it. Because the conditions for and mechanics of immersion occur
on unconscious levels, it is hard to reconstruct them in retrospect and through the
means of questionnaires or interviews. Moreover, because musical meaning is far from
fixed, objective or universal, musical immersion is highly subjective and not
straightforwardly quantifiable.”145

145

Van Elferen, “ALI Model,” 1.

68

De theoretische benadering in dit essay kan een waardevolle basis vormen voor empirisch
onderzoek naar gamemuzikale immersie doordat nieuwe invalshoeken worden voorgesteld en
een breder perspectief wordt geboden. Bovendien biedt deze theoretische benadering inzicht
in hoe gamemuzikale immersie gerealiseerd wordt en hoe andere spelaspecten daar een rol bij
kunnen spelen.
Een ander aspect dat in dit essay niet aan bod kon komen, maar dat wel het behandelen
waard is, is het verschil in gamemuzikale immersie tussen verschillende genres. Hoe werkt
gamemuzikale immersie bijvoorbeeld in sterk afwijkende genres, zoals strategie- of
tweedimensionale platformspellen? De focus in dit essay op gamemuziek wijst ook op enkele
tekortkomingen in Calleja’s notie van incorporation, vooral met betrekking tot de noodzaak
van kinesthetische en ruimtelijke betrokkenheid en de definitie van virtuele omgeving. Deze
kritiekpunten verdienen in vervolgonderzoek een verdere uitweiding, die dieper ingaat op de
precieze gevolgen van gamemuziek voor de notie van incorporation.
De invloed die verschillende spelaspecten op elkaar kunnen hebben bij het creëren van
immersie dient ook verder te worden onderzocht. Kevin Cheng en Paul Cairns stellen dat bij
een voldoende mate van immersie bepaalde aspecten, die immersie kunnen onderbreken, niet
opvallen.146 Cheng en Cairns onderzochten het effect van onregelmatigheden in de grafische
weergave en fysieke parameters van het spelkarakter, maar legden ook een link met muziek
door te suggereren dat veranderende muziek immersie niet hoeft te ondermijnen.147
Diepgaander onderzoek kan aantonen welke aspecten op welke manier kunnen worden
gecombineerd om te komen tot een krachtige ervaring van immersie.
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Herhaling is slechts één niet-muzikaal spelaspect dat een wisselwerking aan kan gaan
met gamemuziek. De verschillende dimensies van Calleja’s model van betrokkenheid
verdienen een eigen onderzoek naar de rol van muziek binnen die dimensies. Zo bleek
bijvoorbeeld uit paragraaf 3.4 dat muziek op complexe manieren kan bijdragen aan narratieve
constructie. Diepgaand onderzoek naar de manieren waarop muziek in computerspellen een
verhaal kan overbrengen kan leiden tot nieuwe manieren van muzikale verhaalconstructie, die
een alternatief bieden voor de heersende neiging om muziek continu en doorlopend te laten
klinken. Zoals bleek uit de analyse van The Elder Scrolls V: Skyrim kan die neiging leiden tot
irritatie of verveling en een vergrote kans op het ondermijnen van immersie.
Empirisch onderzoek naar de muziekervaring gedurende langdurig spelen kan inzicht
bieden in de mogelijkheden om verveling of irritatie door de herhaling van muziek tegen te
gaan. Hetzelfde geldt voor de ervaring met verschillende muzikale stijlen en
compositiemethoden. Daarnaast kan empirisch onderzoek laten zien welke spelaspecten
elkaar het meest beïnvloeden als het gaat om de ervaring van immersie. Op die manier kan
duidelijkheid ontstaan over de manieren waarop verschillende spelaspecten elkaars gebreken
kunnen maskeren. Zo kan de speler wellicht worden afgeleid van het feit dat een spel veel
eentonige vijanden heeft, doordat elke golf vijanden wordt voorzien van een afwijkende
muziekstijl. Omgekeerd kan repetitieve muziek wellicht worden gemaskeerd door de speler
een overdaad aan andere stimuli te bieden, waardoor de muziek (noodgedwongen) wordt
genegeerd.

Dit essay heeft een brug geslagen tussen gamemuzikale immersie en de bredere notie van
immersie in computerspellen zoals deze door Calleja is opgesteld. Door te laten zien hoe
gamemuzikale immersie werkt en hoe belangrijk muziek is voor immersie, wordt duidelijk
hoe merkwaardig het is dat Calleja geen aandacht besteedt aan gamemuziek. Daarnaast heeft
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dit essay laten zien hoe gamemuzikale immersie verbonden kan zijn aan niet-muzikale
spelaspecten. Op die manier is met dit essay een bijdrage geleverd aan de nog karige
hoeveelheid onderzoek naar gamemuzikale immersie. Gamemuziek is in staat om de speler te
sturen, te informeren en te emotioneren, waardoor de spelwereld en de spelervaring rijker en
geloofwaardiger worden. Muziek trekt de speler naar de spelwereld en de spelwereld naar de
speler. Zoals Calleja het had kunnen zeggen: music involves and incorporates the player.
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