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Schelden en gaming: twee relatief jonge onderzoeksdomeinen die verbazingwekkend genoeg
nog niet eerder gecombineerd zijn, maar zich uitstekend lenen voor cognitief-psychologisch en
communicatiewetenschappelijk onderzoek. Tijdens gamingavonden - in het bijzonder wanneer
er FPS (first-person shooters; schietspellen) gespeeld worden - komt er vaak een uitgebreid
repertoire aan scheldwoorden voorbij. Dat is niet zonder reden… Schelden is een
communicatieve handeling waarmee de spreker een bepaalde emotie overbrengt. Hierbij wordt
iets bij de spreker zelf bewerkstelligd zoals opluchting, of iets bij de ander zoals sympathie of
juist intimidatie, of kunnen de sprekers iets gezamenlijks bewerkstelligen zoals het delen van
frustatie of bevestigen van groepsidenteit. Er is echter tot op heden nog geen wetenschappelijk
inzicht in het specifieke scheldgedrag van gamers. Dat ze veel schelden, is algemeen bekend.
Maar hoeveel schelden ze nu eigenlijk precies, waarmee schelden ze en waarom schelden ze?
In dit onderzoek is het scheldgedrag van FPS gamers geanalyseerd. Vier gamingkoppels
zijn in hun thuisomgeving geobserveerd door een bekende, vertrouwde onderzoeker tijdens het
spelen van een FPS, zonder vooraf de onderzoeksdoeleinden te weten. Hierna vulden zij een
vragenlijst in met stellingen over de emoties die ze ervaren tijdens gam ing en de redenen
waarom ze volgens henzelf schelden. Aan de hand van de getranscribeerde observaties en
ingevulde vragenlijsten, is vervolgens geanalyseerd wat de frequentie en functie is van hun
scheldgedrag.
Uit de analyse blijkt dat de gamers voornamelijk schelden vanuit negatieve emoties zoals
frustratie en woede, en in mindere mate angst, maar ook wel eens vanuit een positieve emotie
zoals blijdschap bij overwinning. Daarnaast kan het schelden als doel hebben om de tegenspeler
te intimideren of de medespeler uit te schelden wanneer deze iets fout doet. Ook sympathiseren
door ‘meelevend schelden’ met de medespeler behoort tot de opties. De meest gebruikte
scheldwoorden zijn ‘kut’, ‘shit’ en ‘fuck’ of ‘fack’. Verder blijkt dat de gamers zich niet sterk
bewust zijn van hun scheldgedrag; het merendeel beweert zich niet of nauwelijks te herinneren
wanneer of waarmee ze scholden en kan hun eigen scheldpercentage niet correct voorspellen.
Van alle uitgesproken woorden van de gamers blijkt 3% uit scheldwoorden te bestaan. Dit is
opvallend meer dan het scheldpercentage van 0,5% waaruit onze dagelijkse communicatie
volgens taalpsycholoog Timothy Jay bestaat.

communicatiewetenschappers en een ieder ander die geïnteresseerd is in schelden, gaming of
beiden. Ook de ruwe data (transcripten) zijn een aanwinst voor de taalpsychologie, in het
bijzonder vanwege hun ecologische validiteit. Het betreft hier een geheel nieuw
onderzoeksdomein dat een opzet biedt voor verdere communicatiewetenschappelijke of
cognitief psychologische onderzoeken op gebied van schelden in combinatie met gaming.
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“I think the reason that swearing is both so offensive and so attractive is
that it is a way to push people’s emotional buttons .”
taalpsycholoog Steven Pinker

Schelden doen we allemaal wel eens. ‘Fuck’ als je je teen stoot, ‘wat klote’ als je vriendin vertelt
dat ze haar examen niet heeft gehaald, ‘godverdomme’ als je gefrustreerd bent wanneer je aan
het verliezen bent in een game… Kortom, schelden is eigenlijk niet meer weg te denken uit onze
communicatie. Toch blijft schelden ook wel een beetje een taboe. Wellicht is het daarom dat de
wetenschap dit domein jarenlang links heeft laten liggen. Hier vindt echter een verschuiving in
plaats en onderzoek naar bijvoorbeeld de functies van schelden wordt steeds populairder; denk
bijvoorbeeld aan het werk van taalpsychologen Steven Pinker en Timothy Jay. Er zijn diverse
interessante contexten om scheldgedrag te onderzoeken; in bepaalde situaties schelden we nu
eenmaal meer dan in andere. In mijn eigen omgeving heb ik gemerkt dat gamingavondjes zich
uitstekend lenen voor een flink potje schelden. Nette mensen, die in het dagelijks leven urenlang
praten zonder een scheldwoord te gebruiken, veranderen in ware scheldkanonnen tijdens het
spelen van een spannend schietspel. De aanleiding voor een onderzoek naar het scheldgedrag
van gamers – iets wat nog nooit eerder is gedaan voor zover mij bekend is - was daarmee
geboren.
Gaming is net zoals schelden een relatief jong onderzoeksterrein. In de communicatiewetenschap is deze branche tot nu toe vrijwel geheel ongemoeid gelaten. Romans, films en
andere media worden al jaren uitvoerig onderzocht, terwijl gaming tegenwoordig een even
prominente plaats inneemt in de maatschappij. Uit cijfers blijkt dat het internet en zijn
bijbehorende virtuele spelwerelden onder jongeren tegenwoordig zelfs populairder is dan de
televisie (CBS, 2011). De populariteit van gaming is ook aantoonbaar doordat dat de gameEr is wel veel psychologisch onderzoek bekend naar de lichamelijke effecten van gaming, ook
wel ‘biofeedback of gamers’ genoemd ( Kuikkaniemi et al. 2010, Drachen et al., n.d.). Het gaat
hierbij echter om het effect van gamen op non-verbale reacties zoals hartslag, lichaamshouding
en gezichtsuitdrukkingen. Onderzoek naar het effect van gamen op talige communicatie is er
niet of nauwelijks te vinden. Brummel (2012) was dan ook zeer vernieuwend met haar
onderzoek naar het effect van enge games op taalgebruik. Games bieden een ware schat aan
dergelijke taalkundige onderzoeksmogelijkheden. Naar mijn mening verdient dit terrein dan ook
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Omdat we eerder spraken over het interessante communicatiefenomeen ‘schelden’, richt mijn
onderzoek zich specifiek op het scheldgedrag van gamers. Uit eigen observatie in mijn omgeving
merk ik dat jongeren tijdens het spelen van games veel schelden, vooral bij first-person shooters
(FPS; ook wel simpelweg bekend als ‘schietspellen’). Ik wil graag in kaart brengen hoeveel
procent van de verbale communicatie tijdens FPS-gaming nu eigenlijk bestaat uit schelden.
Daarnaast wil ik onderzoeken waarom gamers nu eigenlijk schelden; uit opluchting, uiting van
frustratie of misschien wel narratief inleven? Ik ben van mening dat dit onderzoek, waarin
communicatiewetenschap en cognitieve psychologie elkaar ontmoeten, een waardevolle
bijdrage kan leveren aan het onderzoeksterrein ‘emotie in communicatie’. Het geeft daarnaast
een interessante kijk op taalkunde in een geheel nieuwe context, waarop er hopelijk meer
communicatiewetenschappelijke onderzoeken gericht op gaming volgen.

Kader
FPS games & online gaming
De games die in dit onderzoek gebruikt worden, zijn first-person shooters (FPS). Deze
actiespellen kenmerken zich door een ‘first-person’ gezichtsveld waarbij de gamer geen
avatar/personage ziet maar slechts twee armen met daarin een geweer of andersoortig wapen
(Lindley & Necke, 2008). Met dit wapen wordt gevochten tegen vijandige personages. Bekende
FPS zijn Counterstrike, Call of Duty, Battlefield en Halo. Dit soort games kenmerkt zich
doorgaans door een hoge dosis actie en een snel speeltempo. De games worden gespeeld op
gameconsoles zoals de Nintendo, Playstation of Xbox en worden tegenwoordig voornamelijk
online gespeeld. Dit houdt in dat de speler alleen of met vrienden tegen andere (vreemde)
te spelen, draagt bij aan de sociale mogelijkheden van de spellen. Zo stippen Jansz en Tanis
(2007; in Lente, 2012) in hun onderzoek naar online FPS spelers aan dat ruim 80% in
groepsverband speelt. Frostling-Henningsson (2009) legt in haar onderzoek “Brothers in Blood”
uit dat samen ‘doden’ in schietspellen een sociale handeling is en dat de motivatie van het samen
spelen de voornaamste reden is dat jongeren tegenwoordig vrijwel altijd online gamen.

December 6, 2013

mensen online speelt. De manier waarop de FPS zijn ontworpen met de mogelijkheid om online

Schieten & Schelden
Dominique van Doorn, eindredacteur bij Nederlands grootste online gamingmedium
Gamekings.tv (persoonlijke communicatie, 11 november 2013, gehele interview in bijlage 1)

6

voegt hieraan toe: “Ik denk wel dat de allergrootste groep gamers inderdaad alleen nog maar
online speelt. Online gamen begon acht jaar geleden, dus dat was de vernieuwing van de
afgelopen generatie consoles (spelcomputersystemen, red.). Het is nog steeds heel populair; een
game zoals Call of Duty wordt voornamelijk online gespeeld.” Valkenburg (2002, in Pauw &
Pleysier, n.d.) legt uit dat de mogelijkheid om samen te spelen, met vrienden naast je en/of tegen
anderen online, door gamers als meer opwindend wordt ervaren dan alleen spelen en dat 95%
van de gamers aangeeft het liefst samen met vrienden online te spelen.

Schelden
Samen online spelen betekent ook communiceren met je medespeler(s). In deze ‘in-game’
communicatie wordt, zo weet ik uit eigen ervaring, veel gescholden. Maar wat is ‘schelden’ nu
eigenlijk? Volgens de Van Dale is schelden simpelweg “beledigende woorden uitspreken”. Dit is
echter een te brede definitie. Concreter is de definitie van Van Sterkenburg (2008, p. 44) die
scheldwoorden omschrijft als “expressieve, grove woorden, waarin vaak een taboe besloten ligt
en die met een bepaalde intensiteit gebruikt worden om vooral heftige gevoelens mee uit te
drukken”. Hij legt ook uit (2008, p. 10) legt uit waar schelden vandaan komt:
Een bijzondere groep van woorden – krachttermen - waaraan magische kracht wordt
toegekend, zijn scheldwoorden, vloeken en verwensingen. Zo is de vloek oorspronkelijk
een toverwoord. Het was een machtsmiddel van bovenaardse wezens, maar ook van
mensen die magische kracht bezaten. Dus van priesters, tovenaars en magiërs.
Er zijn diverse categorieën scheldwoorden te onderscheiden. Jay (2000) benoemt de volgende



Seksualiteit: kut, klote, fuck, fack;



Religie: god dammit, Jezus, godverdomme;



Uitwerpselen en andere vieze objecten: shit, kak;



Dierennamen: bitch, pig;



Etnisch-raciaal-gender: nigger, homo;



Afwijkingen: idioot, mongool;



Familielijn: son of a bitch, hoerenjong.
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Wat schelden is, weten we eigenlijk allemaal wel. Maar waarom schelden we eigenlijk? Van
Sterkenburg (2008, p. 27) legt uit:
We schelden om ons te weren, als middel van aanval, om afkeer tegenover iemand uit te
drukken, om een tegenstander te kwetsen of vernederen, om te provoceren, omdat we
boos zijn (..). Het kan ook een manier zijn om lucht te geven aan opgekropte emoties(..).
Samengevat: we schelden uit onmacht, angst, woede, irritatie, frustratie en als
emotionele ontlading.
Wat nog ontbreekt in deze uitleg, is dat we ook kunnen schelden uit blijdschap (“fuck yeah, ik
heb een tien voor mijn scriptie!”) of zelfs om te sympathiseren (“wat klote voor je dat je ziek
bent”) en om te socializen; laten zien dat je bij een bepaalde groep hoort en hetzelfde taalgebruik
hanteert (“wij spitten zieke shit ouwe, fucking goede muziek”). Pinker (2008, in Sampers, 2012)
vat dit alles samen in vijf categorieën van scheldfuncties: dysfemistisch schelden (grof taalgebruik
wijzend op dagelijkse gebeurtenissen of voorwerpen), idiomatisch schelden (obscene woorden
voor andere doelen), empatisch schelden (sociale harmonie creëren), beledigend schelden (een
persoon beledigen of kwetsen) en cathartisch schelden (bij pijn of schrik).
We schelden volgens Sampers (2012) altijd om een bepaald affectief perspectief te uiten.
Wanneer we emoties ervaren zoals woede, verbazing, vreugde, afgunst, angst, onmacht,
frustratie, pijn, minachting etc., kunnen we deze mentale toestand omzetten in scheldgedrag.
Van Sterkenburg (2008): “Emotionele uitingen hebben een bedoeling en een betekenis.
Scheldwoorden hebben een overdrachtelijke betekenis.” We willen er dus iets mee
communiceren, we willen een gevoel uiten, een situatie benoemen of iemand beledigen. Maar
scheldwoorden doen meer dan dat. Ze dienen als een soort frame voor de communicatie van de
spreker. Van Sterkenburg: “Scheldwoorden hebben naast hun overdrachtelijke betekenis ook
werkzame kracht. (…) Ze geven informatie over de emotionele stemming van een spreker die
heeft genomen.” Jay (2009) voegt hieraan toe dat we schelden om onze emotionele
communicatie intenser te maken; om uitdrukking te geven aan onze gevoelens en om mensen te
raken.
In het licht van deze informatie kunnen we dus concluderen dat schelden een taalhandeling is.
De taalhandelingstheorie van Austin (1962) en Searle (1969) legt uit dat elke talige uiting een
bepaalde communicatieve functie heeft. Wat de betekenis of bedoeling van je talige uiting is, is
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moeten we volgens haar kijken naar de situatie waarin er gescholden wordt. Ze voegt hieraan
toe dat schelden gezien kan worden als een expressieve taalhandeling. Searle (1976, 12)
beschrijft een expressieve taalhandeling als “het uiten van de psychologische staat in een
specifieke situatie over iets wat gebeurt”. Mensen schelden dus om emoties uit te drukken. Zoals
Sterkenburg (2008) bevestigt: “krachttermen verwijzen niet letterlijk naar iets dat bestaat, maar
naar de aard van de emotie van iemand die de krachtterm gebruikt”.
Volgens Van Berkum (2013) kunnen we dit doen om iets bij onszelf te bewerkstelligen zoals
stoom afblazen bij schrik of pijn, iets bij een ander te bewerkstelligen zoals beledigen, kwetsen,
intimideren maar ook om gezamenlijk iets te bewerkstellingen zoals bonding, sociale cohesie of
common ground creëren. Scheldwoorden zijn hiervoor volgens Sampers (2012) uitermate
geschikt. ‘Klootzak’ raakt iemand nu eenmaal meer dan ‘vervelende man’, zo legt ze uit. Net zoals
‘godverdomme’ in de meeste gevallen voor meer opluchting zorgt dan ‘wat vervelend’.
Kortom: er zijn diverse functies van schelden te onderscheiden, maar de essentie is altijd het
communiceren van een bepaalde emotie.

Emoties en de functie van schelden in gaming
Dat er bij gaming veel emotie komt kijken, is een feit. Leibert (in Frostling-Henningsson, 2009)
geeft aan dat gamers de ervaring van het spelen van een game als een meer ‘complete ervaring’
beschouwen dan het lezen van een boek of het kijken van een film vanwege de combinatie van
visuele aspecten, geluid, verhaallijn, uitdagende missies en ‘emotieopwekkende scenario’s’. Het
is een complete ‘experience’ waarbij hij beweert: “gaming is a feeling”. Volgens Stahl (201) is
‘emotional coping’ of ‘stemmingregulering’ dan ook een belangrijk speelmotief van jongeren.
Wan & Chiou (2006, in Stahl, 2010) leggen uit dat deze stemmingsregulering plaatsvindt
doordat gamers zich aan de ene kant van negatieve emoties zoals frustratie en stress kunnen
positieve energie door het spelplezier te krijgen.
De verschillende emoties die gamers ervaren tijdens het spelen, heeft invloed op hun
taalgebruik. Brummel (2012) toont in haar onderzoek aan de hand van Let’s plays (filmpjes
waarbij mensen zichzelf opnemen tijdens een gamingsessie, red.) aan dat de spelers van diverse
enge games, waaronder ook de FPS Amnesia: the Dark Descent, onder andere meer
scheldwoorden gaan gebruiken als ze negatieve emoties ervaren tijdens het gamen. Uit haar
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scared”). Van Doorn (persoonlijke communicatie, 11 november 2013) erkent dit: “gamers
schelden omdat de game spannend is”. Hij legt uit dat gamers tijdens het spelen van FPS sterke
emoties kunnen ervaren. Zo sterk zelfs dat ze er abrupt mee ophouden wanneer de emoties te
hoog oplopen. Er is dan sprake van rage quitting1 waarbij het spel op zo’n manier wordt
afgebroken dat ook de tegenstanders geen punten meer kunnen scoren. Dat er bij dergelijke
hoogoplopende emoties veel schelden komt kijken is dus een logisch gevolg. Van Doorn:
“Schelden is volledig sociaal geaccepteerd onder gamers. Mensen worden nu eenmaal heel
fanatiek van het gamen. De populariteit van online gaming helpt hier ook bij: je zit veilig thuis
achter je computer, niemand ziet je.” Zo veranderen emoties dus de manier van communiceren
van gamers. Van Doorn: “Omdat gamers zo fanatiek zijn - vooral competitieve gamers – geven ze
alles voor de game. Je communicatie tijdens het gamen is dan ook heel anders dan je dagelijkse
communicatie. Normaal ben ik zelf bijvoorbeeld heel rustig, vloek amper en ga confrontaties uit
de weg, maar tijdens een game kan ik vreselijk schelden omdat ik er helemaal in word
meegesleept. Dat geldt denk ik voor de meeste gamers.”
Kortom: gamen is emotie, en schelden komt voort uit emotie. Van Doorn: “schelden tijdens FPS
doen gamers om frustraties te uiten en opluchting te creëren.” Daarnaast speelt ook de
intimiderende functie van schelden een belangrijke rol volgens hem, vooral bij competitieve
gamers. Zo is er het – in de gamingindustrie wereldberoemde - videofilmpje2 van een Europese
Call of Duty finale waarbij de gemoederen zo hoog oplopen dat de gamende jongeren
buitensporig veel en op agressieve toon gaan gaan schelden, puur om hun tegenstanders te
intimideren. Ook professioneel gamer TuForReal (gaming pseudoniem, red.) erkent het belang
van ‘functioneel schelden ter intimidatie van de tegenstander’ tijdens het spelen van FPS.
TuForReal vertelt in een interview met Gamekings.tv3 over zijn rol als ‘intimidator’ binnen zijn
team tijdens het spelen van FPS Halo: “Ik was nogal een schreeuwlelijk (…). Ik probeerde in het
hoofd van de tegenstanders te komen en hen op mentaal gebied te verslaan. Ik ging dan
maken van de andere teams.” Bij deze schreeuwpartijen komen, zoals in de video’s van de
gamingtoernooien te zien is, een hoop scheldwoorden voorbij die dus hoofdzakelijk dienen ter
intimidatie van anderen.
1

2
3

http://www.youtube.com/watch?v=SOiqMs7gJ4g

http://www.youtube.com/watch?v=R7HbCkU_-cM
http://www.gamekings.tv/videos/tuforreal-en-lll-kamachi-over-halo-pro-gaming/
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van de sociale rangorde wanneer je met vrienden naast elkaar op de bank speelt en aan ‘trash
talk’ doet; schelden op anderen of andere gamers beledigen om daar voor jezelf positieve
energie uit te halen en je zekerder te kunnen voelen over je gamingpresetaties: “homo dit, homo
dat, wie is de beste zeg maar. Je kijkt niet alleen in de game wie de beste is, maar ook met je taal.
Elkaar verbaal op de plaats zetten dus.”
De verwachting is dus dat gamers schelden om 1) wat bij zichzelf te bewerkstelligen zoals
frustratie uiten en opluchting creëren, 2) wat bij anderen te bewerkstelligen zoals intimideren
en 3) om gezamenlijk wat te bewerkstelligen zoals een bepaalde verbondenheid creëren en naar
elkaar te communiceren hoe ze zich voelen over gebeurtenissen in de game en/of hun eigen
prestaties of de prestaties van anderen.

Onderzoeksvragen en hypothesen
Aan de hand van de besproken literatuur en mijn eigen ervaringen in de gamingwereld is de
volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoeveel en waarom schelden spelers van first-person shooter
games?
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende vier deelvragen opgesteld:
1. Hoeveel procent van de verbale uitingen van gamers zijn scheldwoorden?
2. Met wat voor woorden wordt zoal gescholden?
3. Zijn de gamers zich bewust van hun eigen scheldgedrag?
4. Wat zijn de functies van schelden tijdens gaming?
Opnieuw voortvloeiend uit de hierboven besproken literatuur en mijn eigen ervaringen, zijn de



H1: 20% van alle verbale uitingen tijdens het gamen bestaat uit scheldwoorden.



H2: gamers schelden voornamelijk met de woorden ‘fuck’ of ‘fack’, ‘kut’ en
‘godverdomme’.



H3: gamers schelden voornamelijk uit frustratie.



H4: gamers voelen zich opgeluchter na het schelden dan ervoor.



H5: gamers zijn zich niet cognitief bewust van hun scheldgedrag.
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Respondenten
In totaal hebben tien mannelijke respondenten in de leeftijd van 21 tot 28 jaar (gemiddelde
leeftijd: 24 jaar) die een MBO of HBO opleiding volgen of gevolgd hebben, meegewerkt aan dit
onderzoek. Er is gekozen voor deze steekproef omdat deze een realistische afspiegeling geeft
van de FPS gamingpopulatie: “het is een feit dat computerspellen steeds meer aan populariteit
winnen vooral onder jonge volwassenen tussen 14 en 29 jaar” (Griffiths, Davies, & Chappell,
2003 in Stahl, 2010). Ook Frostling-Henningson (2009) vertelt in haar onderzoek dat tussen de
81% en 88% van de FPS gamers mannelijk is en dat zij tussen de 18 en 28 jaar zijn. Zij baseert
dit op kwantitatieve studies van online gaming centra Domehouse en Inferno Online.
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8

Opleidingsniveau
HBO
HBO
HBO
MBO
HBO
MBO
HBO
HBO

Leeftijd
27
26
25
22
25
28
21
22

Game
Call of Duty 4
Call of Duty 4
Halo
Halo
Counter-strike: Global Offensive
Counter-strike: Global Offensive
Arma 3
Arma 3

De steekproef is getrokken uit de persoonlijke kring van de onderzoeker. De respondenten
komen uit diverse steden in de Randstad. De tweetallen die samen gamen, zijn altijd twee
vrienden van elkaar die vaker samen spelen.

Materiaal
In dit onderzoek zijn vier gamingsessies geobserveerd. Van elke gamingsessie is 45 minuten aan
materiaal opgenomen waarvan tussen 37 en 45 minuten getranscribeerd zijn. De opstartfase en
communicatie buiten de game om zijn hierin niet meegenomen, waardoor het gebruikte deel van
de opnames enkele minuten in lenge kan verschillen.

Modern Warfare4, Arma 35 , Counter-strike: Global Offensive6 of Halo7. De eerste vier spellen
spelen zich af in een oorlogsgebied, het laatste spel op een verlaten buitenaardse planeet. In alle
spellen gaat het erom dat de gamers zoveel mogelijk tegenspelers verslaan met diverse vuur- en
steekwapens. Soms zijn er aanvullende missies zoals het veroveren van een vlag of het
bemachtigen van een bepaald voertuig.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_4:_Modern_Warfare
http://en.wikipedia.org/wiki/ARMA_3
6 http://nl.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike:_Global_Offensive
7 http://nl.wikipedia.org/wiki/Halo_(computerspelserie)
4
5
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In elke gamingsessie speelde een duo een first-person shooter game, namelijk: Call of Duty 4:

Schieten & Schelden
Er is gekozen voor deze verschillende snelle, dynamische FPS-games omdat deze naar
verwachting veel emoties oproepen bij de speler. Eerder onderzoek (Lindley & Necke, 2008)
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heeft namelijk uitgewezen dat FPS-games veel en intensieve emoties opwekken bij de spelers
ervan die te wijten zijn aan de intensieve gamesetting (veel actie, veel geluid, spanning,
schieten). Er wordt daarnaast niet gesproken door de personages in de games; dit voorkomt dat
respondenten woorden overnemen vanuit het spel.
Naast de opnames en transcripten, bestaat het onderzoeksmateriaal uit vragenlijsten (zie bijlage
2) die achteraf door elke respondent zijn ingevuld. Hierin wordt aan de hand van stellingen met
een vijfpuntsschaal bevraagd wat schelden voor functie heeft voor hen tijdens het gamen, wat
voor gevoelens ze ervaren en of ze zich bewust zijn van hun scheldgedrag. De stellingen zijn
aangevuld met enkele open vragen. Stelling 18 is verwijderd tijdens de dataverwerking omdat
dit een dubbele stelling met stelling 17 bleek te zijn.

Procedure
De gamingsessies vonden plaats bij de respondenten thuis in hun woonkamers. De koppels
speelden de game hierbij samen online tegen andere, onbekende spelers. Het voordeel van het
observeren van gamers in hun natuurlijke, vertrouwde omgeving, is dat zij zich meer op hun
gemak voelden. Omdat de steekproef is getrokken uit de vrienden- en kennissenkring was er
voor de gamer geen onbekende onderzoeker aanwezig en gedroegen zij zich zoals ze
gebruikelijk doen tijdens gamingavonden. De onderzoeker zat naast de gamers op de bank, zoals
dit normaal ook gebeurd tijdens gameavondjes. Op de salontafel of op de grond - zo min
mogelijk in het zicht - lag een telefoon die diende als recorder.
Er was geen sprake van sociaal wenselijk gedrag en de aanwezigheid van de onderzoeker of het
opnameapparaat werd niet als storend ervaren, zoals aangegeven door de pretestrespondenten.
De overige respondenten gaven achteraf, in informele communicatie, ook aan dat ze zich
eigenlijk niet eens bewust waren dat ze geobserveerd werden.
De gamers hebben allen vooraf toestemming gegeven voor de opnames en waren niet op de
“gezellig een avondje mee kwam kijken met gamen, en dat er een recorder op tafel zou liggen”.
Verdere informatie is niet verstrekt en er is hier ook niet meer naar gevraagd. Wel speculeerden
enkele respondenten onderling en kwamen op humoristische toon met ideeën zoals dat het
onderzoek wellicht draaide om te kijken of ze anders gingen gamen als ze tussendoor een biertje
dronken, of ze luider praten tijdens het gamen dan normaal of dat ze misschien softdrugs
verstrekt zouden krijgen om de invloed hiervan te meten. Kortom: ze hadden geen enkel
vermoeden van de werkelijke onderzoeksdoeleinden.
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hoogte van het doel van het onderzoek. Van te voren werd hen enkel verteld dat de onderzoeker

Schieten & Schelden
Voorafgaand aan het onderzoek is er een pretest uitgevoerd. Van deze gamingsessie met twee
gamers die Call of Duty 4 speelden, zijn er 30 minuten getranscribeerd. Op basis van deze
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pretest is de oorspronkelijke vragenlijst uitgebreid met enkele stellingen. Om de homogeniteit
van het onderzoek te bewaken, zijn de pretest resultaten niet meegenomen.8

Analyse
De frequentie van de scheldwoorden in de transcripten zijn met behulp van het linguïstisch
analyseprogramma LIWC9 geteld. Hierna zijn aan de hand van statistische analyses de
gemiddelde percentages scheldwoorden berekend, evenals de frequentie van voorkomen per
scheldwoord en het aantal scheldwoorden op het totale aantal woorden per proefpersoon, per
transcript en voor het gehele corpus. Ook zijn de gekozen antwoorden op de vijfpuntstellingen
van alle respondenten geanalyseerd. Tot slot is er aanvullend sprake van descriptieve analyse
waarbij de open antwoorden van de respondenten op de vragenlijsten samengevat en
beschreven worden.

Operationalisatie
Er is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen ‘vloeken’ en ‘schelden’. Scheldwoorden
zijn volgens Van Berkum (2013) “woorden die regelmatig in als schelden gedefinieerde
handelingen voorkomen, essentieel bijdragen aan de grofheid van de handeling en zelfstandig
voor schelden kunnen worden ingezet”. Er is in dit onderzoek niet vanuit gegaan dat schelden
altijd op iemand gericht is.
In bijlage 3 is het scheldwoordenlexicon te vinden, waarin alle scheldwoorden zijn opgenomen
die in het corpus voorkomen. Scheldwoorden als ‘verdomme’ en ‘godverdomme’ zijn apart
geclassificeerd. Dit bekent dat het woord ‘verdomme’ niet tweemaal wordt geteld (dus niet als
onderdeel van ‘godverdomme’ wordt meegenomen). Enkelvoud en meervoud van
scheldwoorden zoals ‘homo’ en ‘homo’s’ zijn wel als dezelfde categorie geclassificeerd. Wanneer
het scheldwoord een onderdeel van een woord was zoals ‘klotewapen’ is dit ook meegeteld in de
categorie van het desbetreffende scheldwoord (in dit voorbeeld dus de categorie van ‘klote’). Tot
uiting niet los van elkaar te gebruiken zijn. Voorbeelden zijn ‘what the fuck’ (geteld als drie
woorden) en ‘holy shit’ (geteld als twee woorden).

8
9

pretestresultaten op aanvraag beschikbaar via maartjenatrop@gmail.com
http://www.liwc.net/
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slot zijn bepaalde uitingen als aparte categorie geclassificeerd, wanneer onderdelen van de

Schieten & Schelden

December 6, 2013

14

Schieten & Schelden

Resultaten
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Frequentie van schelden
Typen scheldwoorden
Waarmee de respondenten het liefst schelden, is te zien in tabel 1. Deze tabel geeft een overzicht
van de vijf populairste scheldwoorden per koppel. Het volledige scheldoverzicht per koppel is te
zien in tabel 2 tot en met 5. Daarnaast is in tabel 6 is te zien dat de woorden waarmee de
respondenten het meest schelden in het gehele corpus ‘kut’ (60 keer), ‘shit’ (34 keer), ‘fuck’ (30
keer) en ‘fack’ (17 keer) zijn. Scheldwoorden met religieuze relatie worden aanzienlijk minder
gebruikt (‘godverdomme’ 10 keer, ‘Jezus’ 4 keer). Ook wordt er met ziektes gescholden zoals
‘kanker’ (9 keer), ’tyfus’ (1 keer) en ‘tering’ (3 keer).
Scheldwoorden die op een persoon zijn gericht, zijn minder populair. Hierbij valt te denken aan
‘homo’ (2 keer), ‘gaylord’ (1 keer), ‘bitch’ (2 keer), ‘mongool’ (2 keer), ‘josti’ (1 keer) en ‘idioot’
(2 keer). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de respondenten aangeven niet
specifiek op een persoon te schelden, zoals te zien is in tabel 7. Zes van de acht respondenten
geven aan te schelden vanwege bepaalde gebeurtenissen in de game en dus niet gericht op
personen. Ook geven zes van de acht respondenten aan dat ze het een beetje tot geheel oneens
zijn met de stelling ‘Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler’. De overige twee
respondenten zijn het niet eens noch oneens met deze stelling. Dit biedt dus een mogelijke
verklaring voor het lage aantal scheldwoorden waarmee specifiek een persoon wordt
uitgescholden.

Tabel 1: top vijf populairste scheldwoorden
Transcript 1 (n)

Transcript 2 (n)

Transcript 3 (n)

Transcript 4 (n)

Kut (36)

Kut (36)

Fuck (12)

What the hell (3)

Kut (19)

Shit (34)

Shit (13)

Holy fuck (8)

Jezus (2)

Shit (12)

Fack (11)

What the fuck (6)

Jezus Christus (2)

Fack (17)

Klote (9)

Kut (5)

Josti (1)

Fucking (6)

What the fuck (12)

Fuck (7)

Fack (4)

-

Fack (2)

Fuck (30)

Fuck (11)
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Totale corpus (n)

Schieten & Schelden
Interessant is dat de meest gebruikte scheldwoorden in de resultaten van drie van de vier
koppels een realistische afspiegeling zijn van het gehele corpus. Dat wil zeggen dat het dus niet
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een bepaald koppel is dat heel veel met bepaalde woorden scheldt waardoor de totale frequentie
van dat scheldwoord in het corpus omhoog gaat. Tabel 1 illustreert dat bij drie van de vier
koppels dezelfde scheldwoorden als in het totale corpus het meest populair zijn. Uitzondering
hierop is koppel 3 dat in ieder geval zeer weinig scheldt in vergelijking met de andere koppels
(zie tabel 2 tot en met 5). Een mogelijke verklaring hiervoor is in dit onderzoek niet gevonden.
Dit koppel verschilt sociaaldemografisch gezien niet van de andere koppels.

Hoeveelheid scheldwoorden
In de transcripten van de geobserveerde gamingsessies (zie bijlagen 4 tot en met 7) zijn alle
scheldwoorden uit het scheldwoordenlexicon (zie bijlage 3) geteld. In tabel 2 tot en met 5 zijn de
resultaten hiervan per transcript weergegeven. Tabel 6 laat de scheldwoorden in het gehele
corpus zien; dus het totaal van de vier transcripten. De mate waarin de respondenten
communiceren verschilt sterk per gamingkoppel, evenals de frequentie waarmee ze schelden.
Het eerste koppel heeft 2310 woorden uitgesproken waarvan er 106 scheldwoorden zijn (4,6%).
Het tweede koppel was met 770 woorden een stuk minder spraakzaam maar hun frequentie van
schelden lag met 63 scheldwoorden relatief wel hoger (8,2%). Het derde koppel sprak veel
(1859 woorden) maar schold slechts 9 keer (0,5%). Tot slot was het laatste koppel met 3644
woorden het meest spraakzaam. Zij scholden echter relatief weinig en gebruikten 77 keer een
scheldwoord (2,1%). Dit geeft een totaal van 255 scheldwoorden op 8583 woorden in het gehele
corpus wat neerkomt op een percentage van 3%.
Wanneer we deze frequentie vergelijken met de hoeveelheid scheldwoorden die we normaal
gesproken uiten in onze dagelijkse communicatie, blijkt dat er tijdens gaming aanzienlijk meer
gescholden wordt. Jay (2008) heeft onderzocht dat van elke 200 woorden er gemiddeld één een
scheldwoord is. Dit zou betekenen dat er van de 8583 woorden die er totaal in het corpus zitten,
43 woorden een scheldwoord zouden zijn. Met 255 scheldwoorden is dit echter een veel hoger
scheldwoorden bestaat, terwijl dit bij de respondenten tijdens hun gamesessies 3% is.
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aantal. Percentueel gezien betekent dit dat 0,5% van onze dagelijkse communicatie uit

Schieten & Schelden
Tabel 2: scheldwoorden in transcript 1

17

Totaal aantal woorden in transcript: 2310

Bitch(es)
Fack
Facking
Flikker
Focking
Fuck
Fucking
Gaylord(s)
God dammit
Godver
Godverdomme
Holy fack
Holy fuck
Holy shit
Homo(‘s)
Idioot / Idioten
Jezus
Jezus Christus
Josti
Kak
Kanker
Kankerjong
Klote
Kut
Kutje
Mongool
Motherfucker(s)
Opdonderen
Shit
Tering
Tyfusjong
What the fack
What the fuck10
What the hell
Totaal

10

Aantallen
(aantal
scheldwoorden
in het transcript)
0
11
1
0
0
7
0
1
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
9
36
7
0
2
0
13
1
0
0
3
0
106

Percentage
(% van het
totaal aantal
scheldwoorden
in transcript)
0
10,6
1,0
0
0
6,7
0
1,0
1,0
2,88
2,88
0
0
0
0
0
0
0
0
1,0
6,7
0
8,7
34,6
6,7
0
1,9
0
12,5
1,0
0
0
2,8
0
100%

Percentage
Resp 1 Resp 2
(% van het
totaal aantal
woorden in
transcript)
0
0
0
0,5
11
0
0,04
1
0
0
0
0
0
0
0
0,3
6
1
0
0
0
0,04
1
0
0,04
0
1
0,1
3
0
0,1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,04
1
0
0,3
6
1
0
0
0
0,4
8
1
1,6
28
8
0,3
0
7
0
0
0
0,1
0
2
0
0
0
0,6
0
13
0,04
1
0
0
0
0
0
0
0
0,04
3
0
0
0
0
4,6 %
72
34

Omdat het gaat om het aantal scheldwoorden op het totale aantal woorden, is een uiting zoals ‘what the fuck’ geteld als drie
woorden. De gehele uiting bestaat namelijk uit drie woorden.
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Scheldwoord
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Tabel 3: scheldwoorden in transcript 2
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Scheldwoord

Bitch(es)
Fack
Facking
Flikker
Focking
Fuck
Fucking
Gaylord(s)
God dammit
Godver
Godverdomme
Holy fack
Holy fuck
Holy shit
Homo(‘s)
Idioot / Idioten
Jezus
Jezus Christus
Josti
Kak
Kanker
Kankerjong
Klote
Kut
Kutje
Mongool
Motherfucker(s)
Opdonderen
Shit
Tering
Tyfusjong
What the fack
What the fuck
What the hell
Totaal

Aantallen
(aantal
scheldwoorden
in het
transcript)
1
4
1
1
0
12
1
0
0
0
2
2
8
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
5
0
0
0
1
9
1
1
6
3
0
63

Percentage
(% van het
totaal aantal
scheldwoorden
in transcript)
1,4
5,7
1,4
1,4
0
17,1
1,4
0
0
0
2,9
2,9
11,4
0
1,4
0
1,4
0
0
0
2,9
1,4
0
7,1
0
0
0
1,4
12,9
1,4
1,4
8,6
4,3
0
100%

Percentage
Resp 3 Resp 4
(% van het
totaal aantal
woorden in
transcript)
0,1
0
1
0,5
1
3
0,1
1
0
0,1
0
1
0
0
0
1,6
1
11
0,1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0
2
0,3
0
2
1,0
0
8
0
0
0
0,1
0
1
0
0
0
0,1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
2
0
0,1
0
1
0
0
0
0,7
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
1
1,2
3
6
0,1
0
1
0,1
0
1
0,8
3
3
0,4
0
3
0
0
0
8,2 %
14
49
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Totaal aantal woorden in transcript: 770

Schieten & Schelden
Tabel 4: scheldwoorden in transcript 3
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Scheldwoord

Bitch(es)
Fack
Facking
Flikker
Focking
Fuck
Fucking
Gaylord(s)
God dammit
Godver
Godverdomme
Holy fack
Holy fuck
Holy shit
Homo(‘s)
Idioot / Idioten
Jezus
Jezus Christus
Josti
Kak
Kanker
Kankerjong
Klote
Kut
Kutje
Mongool
Motherfucker(s)
Opdonderen
Shit
Tering
Tyfusjong
What the fack
What the fuck
What the hell
Totaal

Aantallen
(aantal
scheldwoorden
in het
transcript)
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
9

Percentage
(% van het
totaal aantal
scheldwoorden
in transcript)
0
0
0
0
0
0
11,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,2
22,2
11,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,3
100%

Percentage
Resp 5 Resp 6
(% van het
totaal aantal
woorden in
transcript)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
1
1
0,1
0
2
0,05
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
3
0
0,5%
5
4
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Totaal aantal woorden in transcript: 1859
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Tabel 5: scheldwoorden in transcript 4
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Scheldwoord

Bitch(es)
Fack
Facking
Flikker
Focking
Fuck
Fucking
Gaylord(s)
God dammit
Godver
Godverdomme
Holy fack
Holy fuck
Holy shit
Homo(‘s)
Idioot / Idioten
Jezus
Jezus Christus
Josti
Kak
Kanker
Kankerjong
Klote
Kut
Kutje
Mongool
Motherfucker(s)
Opdonderen
Shit
Tering
Tyfusjong
What the fack
What the fuck
What the hell
Totaal

Aantallen
(aantal
scheldwoorden
in het
transcript)
1
2
2
0
1
11
6
0
0
0
5
0
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
19
0
2
1
0
12
1
0
3
6
0
77

Percentage
(% van het
totaal aantal
scheldwoorden
in transcript)
1,3
2,6
2,6
0
1,3
14,3
7,8
0
0
0
6,5
0
0
2,6
0
2,6
1,3
0
0
0
0
0
0
24,7
0
2,6
1,3
0
15,6
1,3
0
3,9
7,8
0
100%

Percentage
Resp 7 Resp 8
(% van het
totaal aantal
woorden in
transcript)
0,03
1
0,1
2
0,1
1
1
0
0
0
0,03
1
0,3
2
9
0,2
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
5
0
0
0
0
0
0
0,1
2
0
0
0
0,1
1
1
0,03
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
7
12
0
0
0
0,1
2
0,03
1
0
0
0
0,3
9
3
0,03
1
0
0
0
0,1
3
0,2
6
0
0
0
2,1%
31
46
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Totaal aantal woorden in transcript: 3644
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Tabel 6: scheldwoorden in het gehele corpus
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8583 woorden (totaal van de vier transcripten)
Aantallen (aantal keer
dat het scheldwoord
voorkomt in het corpus)
60
34
30
17
12
10
9
9
9
8
8
7
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
255

Percentage (% van
het totaal aantal
scheldwoorden in
het corpus)
23,5
13,3
11,8
6,7
4,7
3,9
3,5
3,5
3,5
3,1
3,1
2,8
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
100%

Percentage (% van
het totaal aantal
woorden in het
corpus)
0,7
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
3,0%
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Scheldwoord
(In volgorde van
frequentie van
voorkomen)
Kut
Shit
Fuck
Fack
What the fuck
Godverdomme
What the fack
Kanker
Klote
Holy fuck
Fucking
Kutje
Facking
Jezus
Motherfucker(s)
Godver
Tering
What the hell
Holy fack
Holy shit
Jezus Christus
Bitch(es)
Kankerjong
Idioot / Idioten
Mongool
Focking
God dammit
Kak
Josti
Homo(‘s)
Gaylord(s)
Tyfusjong
Flikker
Opdonderen
Totaal

Schieten & Schelden

Functies van schelden
Om naast de frequentie van het schelden te onderzoeken waarom de respondenten schelden,
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zijn de vragenlijsten gebruikt die na afloop van de gamingsessies zijn ingevuld. Op de open vraag
`Welke emoties ervaar je tijdens gamen´, antwoorden de respondenten: blijdschap, frustratie en
woede. Respondent 1 legt uit dat de emotie afhangt van het verloop van het spel: “Als het slecht
gaat krijg ik last van frustraties en irriteer ik me aan alles in de game. Als het goed gaat dan ben
ik blij.” Respondent 7 geeft aan dat dit wisselend is: “Soms heb ik relatief weinig emoties
afgezien van frustratie. Andere keren komt er een sterk concurrentiegevoel bij wat leidt tot
(matige) boosheid, frustratie maar ook euforie.” Respondent 3 zegt zijn emoties als ‘heftig’ te
ervaren en noemt: “spanning, stress, frustratie en overwinningsdrang.” Respondent 5 en 6
rapporteren veel verschillende emoties zoals “vreugde, trots, voldoening, frustratie, haat, woede,
teleurstelling, gevoel van overwinning, angst”. We weten vanuit de literatuur dat schelden in
principe altijd vanuit een bepaalde emotie gebeurt. Tijdens het gamen kunnen dit verschillende
emoties zijn die tot verschillende functies van schelden leiden. Deze functies worden verderop in
deze sectie afzonderlijk besproken.
Hoewel we niet exact kunnen constateren welke emoties respondenten voelen bij specifieke
scheldmomenten, geeft de context waarin de respondenten schelden wel informatie wat de
mogelijke functie van het schelden op dat moment is. Daarom zijn bij alle functies van het
scheldgedrag van de gamers die worden besproken, voorbeelden uit de transcripten toegevoegd
die laten zien hoe de uitingen van de gamers een bepaalde emotie uitdrukken. Daarnaast geeft
tabel 7 een overzicht wat de respondenten per stelling hebben geantwoord tijdens het invullen
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van de vragenlijst.
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Tabel 7: resultaat per stelling
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Helemaal
oneens (%)

Niet eens,
niet oneens
(%)
2 (25,0)

Beetje
eens
(%)
3 37,5)

Helemaal
eens (%)

0 (0,0)

Beetje
oneens
(%)
3 (37,5)

S1 Als ik scheld tijdens het gamen,
voel ik me opgelucht.
S2 Als mijn medespeler scheldt, voel
ik me hierdoor geïntimideerd.
S3 Als ik scheld tijdens het gamen,
ben ik hierna minder gefrustreerd.
S4 Tijdens het gamen ervaar ik wel
eens gevoelens van woede, waardoor
ik ga schelden.
S5 Ik ben me bewust van mijn
scheldgedrag tijdens het gamen.
S6 Als ik scheld tijdens het gamen,
wordt het spel spannender.
S7 Als ik scheld tijdens het gamen,
kan ik meer in het verhaal opgaan.

6 (75,0)

1 (12,5)

1 (12,5)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (12,5)

4 (50,0)

1 (12,5)

1 (12,5)

1 (12,5)

1 (12,5)

0 (0,0)

1 (12,5)

3 (37,5)

3 (37,5)

0 (0,0)

1 (12,5)

3 (37,5)

3 (37,5)

1 (12,5)

6 (75,0)

2 (25,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

7 (87,5)

1 (12,5)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

S8 Ik scheld tijdens het gamen om
mijn tegenspeler(s) te intimideren.
S9 Als mijn medespelers en ik
schelden tijdens het gamen, voel ik
me meer sociaal verbonden met hen.
S10 Ik scheld wel eens uit blijdschap
tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij
een overwinning.
S11 Als iets in de game niet gaat
zoals ik het wil, scheld ik uit
frustratie.
S12 Als ik gevoelens van stress
ervaar tijdens het gamen, ga ik
schelden.
S13 Ik scheld wel eens omdat ik
zenuwachtig ben tijdens het gamen.
S14 Als ik scheld, is dat gericht op
mijn medespeler.
S15 Schelden tijdens is het gamen is
voor mij een automatisme.
S16 Ik scheld tijdens het gamen
omdat ik meeleef met mijn personage.
S17 Als mijn medespeler meer gaat
schelden, doe ik dat ook.
S19 Als ik scheld, is dat gericht op de
vijanden in de game.
S21 Ik scheld wel eens uit gevoelens
van angst tijdens het gamen.
S22 Als ik scheld tijdens het gamen,
is dat gericht op gebeurtenissen in de
game, en niet op personen.

6 (75,0)

0 (0,0)

1 (12,5)

1 (12,5)

0 (0,0)

4 (50,0)

2 (25,0

2 (25,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (37,5)

2 (25,0)

3 (37,5)

0 (0,0)

1 (12,5)

1 (12,5)

3 (37,5)

3 (37,5)

1 (12,5)

1 (12,5)

1 (12,5)

3 (37,5)

2 (25,0)

3 (37,5)

0 (0,0)

1 (12,5)

3 (37,5)

1 (12,5)

4 (50,0)

2 (25,0)

2 (25,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (12,5)

0 (0,0)

5 (62,2)

2 (25,0)

1 (12,5)

4 (50,0)

2 (25,0)

0 (0,0)

1 (12,5)

1 (12,5)

4 (50,0)

2 (25,0)

1 (12,5)

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (25,0)

3 (37,5)

2 (25,0)

1 (12,5)

3 (37,5)

2 (25,0)

1 (12,5)

2 (25,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (12,5)

1 (12,5)

3 (37,5)

3 (37,5)

0 (0,0)
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Schelden vanuit negatieve emoties
De respondenten rapporteren dat ze voornamelijk uit frustratie schelden (75%, stelling 11).
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Onder frustratie wordt in dit onderzoek een gevoel van irritatie of een gevoel van mislukking
bedoeld. Respondent 1 en 2 lichten toe: “Ik scheld uit frustratie omdat het niet lukt terwijl ik het
wel kan.” en “Frustratie omdat het mij niet lukt.” Respondent 3 geeft ook aan te schelden “Toen
het slecht ging tijdens het spelen, uit frustratie.” Respondent 5: “Over het algemeen scheld ik uit
frustratie over het dood gaan, het verliezen van een ronde, of het niet kunnen schieten van mijn
tegenstander.” Respondent 7: “Ik scheld voornamelijk uit frustratie als gevolg van een
gebeurtenis in het spel.” Zes van de respondenten zeggen daarnaast in het open gedeelte van de
vragenlijst dat ze van mening zijn dat ‘frustratie’ ook de voornaamste reden is waarom hun
medespeler scheldt. Deze frustraties gaan vaak hand in hand met de emotie ‘woede’. Zes van de
acht gamers ervaren wel eens gevoelens van woede tijdens het gamen waardoor ze gaan
schelden (stelling 4). Slechts twee van hen schelden wel eens omdat ze angst ervaren tijdens het
gamen (stelling 21). Stress blijkt ook een belangrijke factor te spelen. Vijf respondenten
rapporteren te schelden door stress (stelling 12) . Als we het woord ‘zenuwen’ gebruiken
(stelling 13), geven vier van de respondenten aan wel eens te schelden omdat ze zenuwachtig
zijn. De onderstaande transcriptfragmenten bieden voorbeelden van schelden uit negatieve
frustratie zoals woede, angst, zenuwen. Er kan natuurlijk niet met zekerheid gezegd worden
welke emotie de respondent op dat moment ervoer, maar zoals ze zelf al aangeven is dit meestal
uit frustratie. In de voorbeelden uit tabel 8 is dan ook te zien dat ze schelden wanneer iets niet
lukt, of niet loopt zoals gewenst.

Transcript
Transcript 1

Transcript 1
Transcript 1

Transcript 1

Transcript 2

Fragment
1: Kut, kan niet eens bij je komen. 2: Er staan er ook echt vijf op een rijtje ofzo.
1: Godver. Kutwapen. 2: Wil je die van mij hebben? 1: Nee nee nee, gaat wel,
gaat wel. Ga godverdomme gewoon aan de kant joh, met je friendly fire. 2: Ja,
wordt ook echt in mijn achterhoofd geschoten. Hoppa. Kijk daar staat ‘ie al 1:
Fack fack fack, kut, dat is een granaat. Ja ik heb ook echt geen flauw idee
welke kant ik op moet.
1: Fack, what the fuck is dit? 2: Ze gooien ook granaten omhoog zeg maar. 1:
Ja dat hebben ze er niet bij gezegd. Fuck it. 2: Jij gaat gewoon Rambo stijl jij.
1: Kappen! Kanker! Had ik dus gewoon eigenlijk niet moeten doen.
2: Oh shit oh shit o shit. Ik zat ook alweer te ver. Met die shotgun (…). Kijk en
dan komen ze gelijk van hier. Hoppa! 1: O ja, da’s het enige plekje waarvan ik
ook nog weet: daar kan je ze gewoon volop… 2: Hiero. Nou komen ze van
beneden. Bam. 1: Hierachter.
1: Het gaat niet soepeltjes. 2: Waar zit ‘ie dan? O fuck. Ik ben hier kapot aan
het gaan. Ze zitten daarboven dus effe een beetje dekking zoeken. 1: O ja, ik
zie het. Kut, achter me zit hier ook eentje. Zit er daar nog eentje. 2: Hoppa,
hup. Leipe shit ouwe. Nou, hele wapen kwijt.
3: Hij doet dat sturen zo facking gaar. 4: Je stuurt zeg maar door te richten.
Kijk de kant die je opgaat en dan naar voren.
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Tabel 8: voorbeelden van schelden vanuit negatieve emotie s

Schieten & Schelden
Transcript 2
Transcript 4
Transcript 4

3: Volgens mij niet. 4: Ik ben dood. Fuck. Ik ga eruit. Je kan er niet uit ofzo?
3: Ja X volgens mij. 4: Deze. Fuck this shit.
7: Hij denkt dat ‘ie cool is. 8: O nee wacht nu dropt ‘ie ons gewoon boven de
vijand want dat werkt ook heel goed. Godverdomme. 7: Ik wil eigenlijk
ejecten nu maar…
8: Ho, nee, dacht dat het dat was. Op zich kunnen we vanaf hier wel lopen. Het
is zeshonderd meter. Open veld. Eigenlijk wil ik zo nu ongeveer stoppen
anders gaan we gewoon dood. Fuck die shit. Driehonderd meter. What the
fuck is die gozer gestoord ofzo. Eruit. 7: Get out. 8: Oh godverdomme we
worden beschoten, weg hier. Okee ik leef. Ik zit achter jou. 7: Ik ook ik ook. Hij
is leeg, verdomme. Ik denk dat het huis ook leeg is. Oeh shit. 8: Oh da’s
dichtbij. 7: Oh shit, er staan er echt vijf, damn. 8: Niet schieten he ik zit in
hetzelfde huis. 7: Oh shit ik heb geen kogels meer. Oh kut. Pistool. Ik heb geen
granaten. 8: Oh. 7: Hoppa gepistolled bitch. Die rifle is echt kut zag je dat.
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Schelden vanuit positieve emoties
Schelden kan echter ook voortkomen uit positieve emoties, zoals opluchting of blijdschap bij
overwinning, gerapporteerd door vijf respondenten (stelling 10). Respondent 5 licht toe: “Soms
scheld ik uit vreugde, bijvoorbeeld: fuck yeah.” Twee voorbeelden van schelden vanuit een
positieve emotie zijn te zien in tabel 9.

Tabel 9: voorbeelden van schelden vanuit positieve emotie
Transcript
Transcript 2
Transcript 4

Fragment
4: Oh shit. Kijk eens man. Holy fack. Ja, dit is een mooie! ! 3:
Ho shit. 4: Zo de fack gek. Tankie, alles.
8: Heb jij een med kit? 7: Ik weet niet ik krijg de optie om je
te healen dus het zal wel. 8: Ik heb geen idee. Ah Danke
schon. Healed! 7: Wow wow wow. Holy shit. Nice.

Of de respondenten opluchting ervaren na het schelden, verschilt sterk. Vijf van de
respondenten ervaren niet minder frustraties na het schelden dan ervoor (stelling 3). Drie van
hen zijn het een beetje eens met de stelling ‘’Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me
opgelucht’’ (stelling 1), twee zijn neutraal en drie zijn het een beetje oneens met deze stelling. Bij
ervaart na het schelden ‘emotionele ontspanning en ontlading’ en respondent 7 benoemt
‘achteraf een gevoel van opluchting omdat alles eruit is’. Respondent 5 en 6 zeggen heel af en toe
een beetje opluchting te voelen na het schelden maar zeker niet altijd. Respondent 8 ervaart zelf
geen gevoelens van opluchting maar is van mening dat zijn medespelers dat wel doen: “Vloeken
geeft een soort van opluchting, het is niks anders dan het uiten van gevoelens op een grove
manier om op een simpele manier duidelijk te maken hoe iemand zich op dat moment voelt.”
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de open vragen antwoordt respondent 2 dat hij ‘ontlading’ voelt na het schelden, respondent 3
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Schelden op personen en intimidatie
Het schelden zelf is volgens de respondenten over het algemeen niet gericht op mede- of
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tegenspelers. Zes van de acht respondenten geven aan te schelden vanwege bepaalde
gebeurtenissen en niet gericht op personen (stelling 22). Ook geven zes van hen aan dat ze het
een beetje tot geheel oneens zijn met de stelling ‘Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler’
(stelling 14). De overige twee respondenten zijn het niet eens noch oneens met deze stelling.
Respondent 5 geeft aan soms te schelden op een medespeler maar alleen onder bepaalde
omstandigheden: “Voor een vreemde medespeler die iets stoms doet waardoor we verliezen,
scheld ik wel eens met mongool, josti, retard of iets dergelijks.” Hij voegt hier wel aan toe dat dit
dan niet gebeurt op een manier waarop die speler het hoort: “Dat zeg ik niet ingame en alleen
tegen mijn medespeler die naast me zit. Ik scheld zelden iemand uit waar ik het direct tegen de
persoon zeg of schrijf, dat is meestal alleen als reactie als ik zelf meerdere malen uitgescholden
ben en het helemaal zat ben.” Respondent 8 rapporteert soortgelijke ervaringen: “Ik scheld zo nu
en dan ook op incompetente teamgenoten, maar dit doe ik eigenlijk nooit direct tegen deze
mensen en alleen op een interne chat. Iedereen probeert ten slotte voor zijn/haar plezier te
spelen.” Dat het schelden dus zelden op een persoon gericht is, verklaart waarschijnlijk waarom
intimidatie bij deze recreatieve gamers amper een rol speelt. Zeven respondenten voelen zich
niet geïntimideerd door scheldende medespelers en slechts één van hen scheldt zelf om
medespelers te intimideren (respectievelijk stelling 2 en stelling 8).
Interessant is hier dat de antwoorden van de respondenten op de vragenlijst niet overeenkomen
met de werkelijke observaties. Hoewel zes van de acht respondenten aangeven niet gericht te
schelden op personen, laten de voorbeelden in tabel 10 zien dat dit wel degelijk in elke
gamingsessie gebeurt. Gebruikte scheldwoorden zoals ‘idioten’, ‘homo’s’ en ‘motherfucker’
(hoewel deze duideijk in mindere mate voorkomen dan niet-persoonlijke scheldwoorden) zijn
voorbeelden van scheldwoorden gericht op personen. Een mogelijke verklaring voor het verschil
tussen zelfperceptie qua scheldgedrag van de gamers zelf en hun daadwerkelijke scheldgedrag is
dat ze zich niet altijd geheel bewust zijn van hoe en wanneer ze schelden, zoals verderop in deze
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Tabel 10: voorbeelden van schelden op anderen
Transcript
Transcript 1
Transcript 2

Transcript 2
Transcript 2
Transcript 2
Transcript 3

Transcript 4
Transcript 4
Transcript 4

Fragment
2: Ja hier in de hoek zitten ze, hier in deze. 2: Oh shit, hij leeft nog.
Motherfucker. 1: So long, gaylords.
4: Blijf je erop? O hier komt die bob he die jij zo lieftallig hebt gekilled.
Kankerjong ben jij ook he. O jij moet die deur blazen he. Fuck you bitches!
3: Fack. 4: Oh yeah. 3: Ho kut. 4: Zo. Wow. Waar de fack ben jij dan?
Godverdomme. Wat is dit dan?
4: Hey homo’s laat eens zo’n ding heel. Juistem. 4: He, hoe (.) je met dat ding?
4: Schiet dan! Tyfusjong! Tank, tank. What the fack? Kutding. Fuck (.). Ja.
Maar staat er zo’n enorm kanon op, dat ding doet helemaal niks. Of die
bestuur je misschien met dat ding? 3: Met welk ding?
3: Hier staan opeens geen autootjes meer. 4: We moeten hier lopen volgens
mij. Some tracks. Wat is dit dan voor shit. Oh een sniper. 3: Die heb je al toch?
4: Ja. 3: Fuck dit. 4: Fucking basterds.3: Kanker. 4: Effe (.). Zo. Holy fuck.
5: Ik wou zeggen, geen probleem. 6: Oh hij heeft ook iets gevonden waardoor
hij dus precies… Hij gooit dus net gewoon een (.) recht in m’n gezicht door de
ruit. Die gast heeft dit level net iets vaker gespeeld dan ik. Dan de bedoeling is.
5: Ik zag je wel, kom op, piek nog een keer. Doe het voor Mark. Fucking josti.
7: Dit is ook echt… Er staan er gewoon (.) onder ons in het grasveld. 8: Oh
godverdomme. 7: Oh jezus wat een mongool.
8: Ja. 7: Moeten we meer tactisch doen. 8: Tactisch? Jij bent vast niet degene
die nu achter een steen knalt. 7: Nee. 8: Die idioten.
8: Ja maar hij is nog in (.), die cameria is echt bagger gewoon. En je kan alleen
multiplayer dus ik deed gewoon een random multiplayergame en ik vroeg zo
hoe de fuck werkt dit en niemand gaf antwoord. Kutmensen.
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Narratief meeleven en spanning creëren
Het schelden lijkt dus reactief: een gevolg van emoties die de gamers ervaren in bepaalde
gamingsituaties, zoals de eerder genoemde gevoelens van frustratie, woede of stress wanneer de
game niet loopt zoals ze willen, of blijdschap wanneer iets juist wel goed gaat. Alle respondenten
geven aan dat ze niet proactief schelden om de game spannender te maken (stelling 6). Ook
narratief meeleven speelt volgens de respondenten geen rol in hun scheldgedrag. Op de stelling
“Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage’’ (stelling 16) antwoorden zes
respondenten ontkennend, één neutraal en slechts één respondent was het wel geheel eens met
mij niet persoonlijk verbonden met het personage.” Daarnaast zijn alle respondenten het ook
oneens met de stelling “Als ik scheld, kan ik meer in het verhaal opgaan” (stelling 7).
Sociale verbondenheid
Vijf van de gamers rapporteren dat het scheldgedrag van hun medegamers die naast hen zitten
tijdens de gamingsessies weinig tot geen invloed heeft op dat van henzelf (stelling 17). Slechts
één respondent geeft aan zich hier wel ‘een beetje’ door laten beïnvloeden. Ook voelen zes van

December 6, 2013

deze stelling. Respondent 2 geeft specifiek in het open gedeelte van de vragenlijst aan: “ik voel

Schieten & Schelden
de acht respondenten zich niet meer verbonden met hun medespeler als deze ook scheldt (twee
respondenten zijn het niet eens, niet oneens met stelling 9). Het scheldgedrag van de gamers
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hoeft volgens hen dus geen sociale functie te hebben.
Hoewel de scheldfunctie van ‘sympathiseren’ of meeleven met de medespeler niet is opgenomen
in de vragenlijst laat tabel 11 hier wel mogelijke voorbeelden van zien uit de transcripten. Op
bepaalde momenten laat de ene speler aan de andere speler weten dat iets hem niet lukt, of dat
zijn gamepersonage overleden is, waarna de medespeler sympathiserend reageert met
bijvoorbeeld ‘da’s kut voor je’, zoals te zien is in de voorbeelden in tabel 11. In deze gevallen
heeft het schelden dus wel een sociale functie.

Tabel 11: voorbeelden van schelden om te sympathiseren
Transcript
Transcript 4

Fragment
8: Dat zijn (.). Ah kut ik ben dood. 7: Kut! Ik heb het overleefd denk ik.

Transcript 4

7: Als je T doet volgens mij dan lock je. 7: Nee ik heb gewoon zo’n domme
RPG. Laat maar.
8: Een domme RPG. Da’s kut voor je.
1: Schiet op man. 2: Waar ben jij? 1: Ik ben dood man. 2: Oh kutje. Ik zit
vast hier. O kutje kutje. Waar ben je?

Transcript 1

Bewustzijn van schelden
Zeven van de acht respondenten beweren dat schelden tijdens het gamen voor hen een
automatisme is (stelling 15). Op de stelling ‘’Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het
gamen” antwoorden vervolgens drie respondenten ‘’een beetje eens’’, één ‘’helemaal eens’’, drie
zijn het “niet eens, niet oneens” en één “beetje oneens”. In het open gedeelte van de vragenlijst
antwoorden vijf van de acht respondenten ontkennend op de vraag of zij zich herinneren op
welke specifieke momenten in het spel ze gescholden hebben. De overige drie menen zich wel te
herinneren wanneer ze wel of niet scholden en noemen ‘schrikmomenten’ en ‘momenten van
frustratie’ en ‘wanneer ik de verkeerde route loop of mijn tegenstander maar niet dood wil
gaan’. Verder geven vier van de acht respondenten aan dat ze zich niet specifiek herinneren met
respondenten met betrekking tot hun individuele scheldpercentage, levert dit nog een
bevestiging van de bewering dat schelden voor de respondenten een automatisme is en dat ze
zich niet sterk bewust zijn van hun scheldgedrag. In tabel 12 is te zien wat de respondenten
hadden ingeschat wat hun percentage van scheldwoorden was tijdens het gamen. Uit de
rechterkolom is af te lezen wat de werkelijke individuele scheldpercentages zijn. Alleen
respondent 1 en 8 hadden vooraf een relatief accurate inschatting gemaakt (d.w.z.: een schatting
die minder dan 3% van de werkelijkheid af zat).
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Schieten & Schelden

29

Tabel 12: zelfperceptie en werkelijk scheldpercentage
Respondent

Voorspelde percentage

Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8

10%
10 %
15%
40%
Geen antwoord
5%
10%
5%

Werkelijk percentage
(totaal aantal
woorden/aantal
scheldwoorden)
7,9% (909/72)
2,5% (1354/34)
5,8% (242/14)
9,2% (532/49)
0,6% (846/5)
0,4% (1004/4)
2,0% (1522/31)
2,2% (2095/46)

Taalkundige kijk op schelden
Omdat dit onderzoek gericht is op de vraag waarom en hoeveel gamers schelden en dus meer
gericht is op de cognitief psychologische kant van de communicatiewetenschap, zijn er geen
taalkundige analyses uitgevoerd. Toch zijn er bij het verwerken van de resultaten een aantal
interessante taalwetenschappelijke aspecten van de communicatie tussen gamers naar voren
gekomen die hier kort worden besproken. Nogmaals: er mogen geen harde conclusies aan deze
resultaten verbonden worden omdat het onderzoek hier niet voor is opgezet. Het zijn dus enkel
informele doch interessante constateringen.
Wat allereerst opviel bij het transcriberen, is dat de gamers - ongeacht welke emotie ze ervaren
– de gebruikelijke grammaticaregels volgen. Hoewel je wellicht zou verwachten dat de gamers
door de intensiteit van emoties niet altijd meer op correct taalgebruik letten zijn hun uitingen
een hele realistische afspiegeling van reguliere spreektaal. Van Berkum (2013) bevestigt dat
schelden zich in principe altijd netjes aan de regel van taal houdt en geeft hierbij het voorbeeld
“Die godverse klotemongool”; waarbij het scheldwoord als bijvoeglijk naamwoord vervoegd

In de transcripten (bijlagen 4 tot en met 8) zien we dat de verbale uitingen die als volledige
zinnen worden ingezet, er exact hetzelfde uitzien als bij reguliere spreektaal. Een voorbeeld uit
transcript 1 (1 = respondent 1, 2 = respondent 2):
1: Kanker! 2: Je moet mij helpen, ik zit achter je, achter je! Ik ga kapot. 1: Kut. 2: Oh Kut. 1: Kut kut
kut. 2: kanker. 1: Ja ik… 2: Wacht, ik moet dat ding pakken. 1: Had je ‘m? 2: Ja bijna, ja, ja. 2: Maar
moeten we daar dat niet heen ofzo? Ik weet niet waar we heen moeten.
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Uit dit fragment blijkt dat er grammaticaal niets mis is met de communmicatie van de gamers.
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Wel gaat het om een zeer beknopte syntax. Respondent 1 zegt in het bovenstaande fragment in
de vijfde zin driemaal ‘kut’, zonder dat hier een lidwoord, werkwoord of onderwerp bij komt
kijken. Respondent 2 antwoordt hierop enkel met het woord ‘kanker’. De spelers lijken elkaar
volledig lijken te begrijpen en diverse soorten informatie over te dragen, zonder dat er in
volledige zinnen wordt gesproken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de gamende koppels
door het regelmatig samenspelen van FPS een sterke ‘common ground’ hebben opgebouwd. Ze
delen dus dezelfde betekenissen in de verbale communicatie. Dit geeft bijzondere
beurtwisselingen waarbij de ene speler scheldt om als het ware in enkel scheldwoorden aan de
andere speler over te dragen hij hoe zich voelt, en waarbij de tweede speler op zijn beurt ook
met alleen een scheldwoord reageert. In de laatste zin van het tweede voorbeeld uit transcript 1
zien we dit opnieuw gebeuren:
2: Nou moet je dus oppassen want van boven komen ze naar jou. Zie je die lasertjes? 1: Ja. Ja. Kut! 2:
Wat ben je aan het doen joh? 1: Nou, ja, ik dacht dat ik veilig zat. Kut, ik zit hier dus totaal niet
veilig. 2: Nee je moet achter die dingen blijven. Juist. Hup die granaten erin. Ho, granaat. 2: Ho kut,
oh kut. 1: Leef je nog? 2: Ja, ik leef nog. 1: Oh, tering, thanks. Fuck. 2: Ze komen nu met die schildjes
uit laat maar zeggen. 1: Nou er zit er nu bij mij een op het hoekje die… 2: Oh kut kut kut. 1: Fack.
Daarnaast is er nog een bijzondere zinsconstructie met scheldwoorden erin te zien. In het
bovenstaande voorbeeld wil speler 1 zijn medespeler bedanken als deze hem uit de brand helpt
en doet dit door: “tering, thanks, fuck” te zeggen. In één zin wordt dus heel veel informatie over
gedragen: frustratie van de speler (tering), een dankuiting naar zijn medespeler (thanks) en het
toelichten dat de speler geschrokken was van de situatie waarin hij niet veilig bleek te zijn in het
spel (fuck).
Ook een voorbeeld uit transcript 2 laat zien dat de spelers weinig nodig hebben om elkaar te
begrijpen:
geen kut aan. Holy fack. Ja, dit is een mooie! 3: Ho shit. 4: Zo de fack gek. Tankie, alles. 3: What the
fack. 4: Fuck this shit.
Hier praten respondent 3 en 4 over iets wat ze leuk of mooi vinden in het spel, namelijk een tank
die ze mooi vinden. Met weinig woorden dragen ze de emotie ‘blijdschap’ aan elkaar over,
waarbij ze opnieuw scheldwoorden gebruiken (‘holy fack’’, ‘zo de fack gek’).
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3: Gangster. 4: Rijden. Helemaal los gek. 3: You are inside the kill box. 4: Oh shit. Kijk eens man. Echt
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Kortom: het lijkt er niet toe te doen of er in uitgebreide zinnen of slechts in krachttermen wordt
gesproken; door de sterk aanwezige ‘common ground’ is taal slechts nog het laagje dat over de
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emotie van de spelers zit. Op deze manier kunnen ze met korte, krachtige communicatie elkaar
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duidelijk maken hoe ze zich voelen over het verloop van het spel of hun prestaties.
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Conclusie
Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de vraag hoeveel spelers van first-
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person shooter games schelden en waarom. Hieronder is per deelvraag samengevat wat de
belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

Hoeveel procent van de verbale uitingen van gamers zijn scheldwoorden?
Er is een totaal van 255 scheldwoorden op 8583 woorden in het corpus; een percentage van 3%.
Dit percentage is zes maal zo hoog als het scheldpercentage in alledaagse communicatie (0,5%
volgens Jay, 2008).

Met wat voor woorden wordt zoal gescholden?
De meeste gebruikte scheldwoorden zijn ‘kut’ (60 keer voorgekomen in het gehele corpus), ‘shit’
(34 keer), ‘fuck’ (30 keer) en ‘fack’ (17 keer). Scheldwoorden met religieuze relatie werden
aanzienlijk minder gebruikt (‘godverdomme’ 10 keer, ‘jezus’ 4 keer). Ook werd er met ziektes
gescholden zoals ‘kanker’ (9 keer), ’tyfus’ (1 keer) en ‘tering’ (3 keer). Scheldwoorden die op een
persoon zijn gericht, waren minder populair. Voorbeelden zijn ‘homo’ (2 keer), ‘gaylord’ (1
keer), ‘bitch’ (2 keer), ‘mongool’ (2 keer) en ‘idioot’ (2 keer).

Zijn de gamers zich bewust van hun eigen scheldgedrag?
Zeven van de acht respondenten geven aan dat schelden een automatisme is. De helft van hen
beweert een beetje of geheel bewust te zijn van hun scheldgedrag, de andere helft meent niet
met zekerheid te kunnen zeggen of ze zich bewust zijn van hun scheldgedrag. Het merendeel van
de respondenten (vijf van de acht) herinnert zich ook niet op welke momenten ze hebben
gescholden tijdens de geobserveerde gamingsessie. Daarnaast hadden slechts twee van de
respondenten vooraf een realistische inschatting gemaakt van hun individuele scheldpercentage
(zie tabel 12), wat benadrukt dat de meeste van hen zich niet geheel bewust zijn van hoeveel ze
nu eigenlijk schelden.

Wat zijn de functies van schelden tijdens gaming?
Uit de analyse is naar voren gekomen dat schelden volgens de respondenten zelf geen sociale
gamers bijvoorbeeld met elkaar sympathiseren met scheldwoorden. Ook het spel spannender
willen maken of narratief meeleven speelt volgens de respondenten geen rol. Verder
rapporteren de gamers dat schelden niet is om tegenspelers of medespelers te intimideren en
dat het is gericht op gebeurtenissen, niet op personen, hoewel uit de transcripten blijkt dat er
wel situaties zijn waarin personen worden uitgescholden. Deze komen echter minder vaak voor.
Vijf van de acht respondenten geven aan dat ze ook wel eens vanuit een positieve emotie
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functie heeft tijdens het gamen. Uit de transcripten blijkt echter dat dit wel zo is en dat de
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schelden, namelijk blijdschap bij overwinning of wanneer het spelen van de game erg goed gaat.
Het schelden blijkt echter voornamelijk voort te komen uit negatieve emoties zoals frustratie,
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woede en stress die de respondenten ervaren als dingen in het spel niet goed gaan, bijvoorbeeld
wanneer ze (d.w.z. ‘hun personage’) doodgaan, het niet lukt om een tegenspeler neer te schieten,
ze de verkeerde route nemen of andere tegenslagen ervaren. Zes van hen geven aan te schelden
vanuit frustratie of woede. De overige twee respondenten antwoorden neutraal op de stellingen
gerelateerd aan woede of frustratie, maar ook zij geven in het open gedeelte van de vragenlijst
aan dat ze schelden uit frustratie. Angst is bij slechts twee van de respondenten de veroorzaker
van het scheldgedrag.
Hoewel de respondenten aangeven te schelden voor opluchting, komt dit gewenste effect niet
overeen met de gevoelens die ze ervaren na het schelden. Dit wil zeggen dat de respondenten
een gevoel van emotionele catharsis willen creëren, maar dat slechts drie van hen aangeven zich
na het schelden ook daadwerkelijk opgelucht te voelen.
Aan het begin van dit onderzoek zijn vijf hypothesen geformuleerd die voort zijn gekomen uit de
hierboven besproken en beantwoorde deelvragen. We bekijken vervolgens welke hypothesen
aangenomen mogen worden:
H1: 20% van alle verbale uitingen tijdens het gamen bestaat uit
scheldwoorden.
Deze hypothese moet verworpen worden. Het blijkt dat gemiddeld slechts 3% van de
uitgesproken woorden tijdens de gamingsessies uit scheldwoorden bestaat. Wel kunnen we
concluderen dat er tijdens gaming veel meer wordt gescholden dan in het dagelijks leven waarin
0,5% van onze verbale uitingen uit scheldwoorden bestaat.
H2: gamers schelden voornamelijk met de woorden ‘fuck’ of ‘fack’, ‘kut’
en ‘godverdomme’.

keer voorgekomen in het corpus) en ‘fuck’ (30 keer) te zijn, maar ook ‘godverdomme’, ‘fack’ en
‘what the fuck’ (respectievelijk 10, 17 en 12 keer) komen voor in de top zes van meest gebruikte
scheldwoorden in dit corpus. Het vijfde en meest gebruikte scheldwoord is niet voorspeld in
deze hypothese maar staat wel op de tweede plek qua populariteit, namelijk: ‘shit’ (34 keer
voorgekomen). Wat de conclusie betreffende de populairste scheldwoorden nog sterker maakt,
is dat de totale resultaten niet door toeval tot stand zijn gekomen. Het is niet een bepaald koppel
dat met een hele hoge frequentie bij een bepaald scheldwoord het totaal omhoog haalt. De top

December 6, 2013

De tweede hypothese mag aangenomen worden. De populairste scheldwoorden blijken ‘kut’ (60
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vijf van populairste scheldwoorden is een goede afspiegeling van de meest gebruikte woorden in
drie van de vier transcripten.
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H3: gamers schelden voornamelijk uit frustratie.
Ook deze hypothese mag aangenomen worden. Zoals hierboven reeds besproken, is frustratie de
meest genoemde emotie die aanzet tot schelden.
H4: gamers voelen zich opgeluchter na het schelden dan ervoor.
Omdat het grootste deel van de gamers aangeeft zich niet opgelucht te voelen na het schelden,
moet deze hypothese verworpen worden. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat
opluchting wel is wat de gamers willen bewerkstelligen met schelden. De functie van schelden
en het beoogde effect verschilt hier dus van het werkelijke effect van het scheldgedrag.
H5: gamers zijn zich niet cognitief bewust van hun scheldgedrag.
De laatste hypothese mag aangenomen worden omdat zeven van de acht respondenten
inderdaad aangeven dat schelden voor hen een automatisme is tijdens het gamen. Vijf
respondenten kunnen zich ook niet herinneren wanneer ze precies gescholden hebben tijdens
het gamen. Drie respondenten zetten hier wel tegenover dat hoewel schelden een automatisme
is voor hen, ze menen zich wel bewust te zijn van het scheldgedrag door de woorden te kunnen
noemen waarmee ze gescholden hebben. Zij herinneren zich dus wel waarmee ze schelden, maar
niet wanneer ze schelden.
Kortom, de gamers in dit onderzoek schelden voornamelijk vanuit negatieve emoties (frustratie,
woede), zijn zich niet sterk bewust van hun scheldgedrag, schelden omdat ze zich opgelucht
willen voelen en schelden het liefst met ‘kut’ en ‘shit’ en ‘fuck’ of ‘fack’. 255 van de 8583 woorden
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zijn scheldwoorden. De frequentie waarmee ze schelden is dus 3%.
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Discussie en aanbevelingen
Dit onderzoek moet vooral gezien worden als een verkennend onderzoek en een inspiratie voor
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communicatiewetenschappelijk en/of cognitief psychologisch vervolgonderzoek op het gebied
van gaming. Het biedt vernieuwende data omdat we eerder nog niet zulke inzichten hadden in
het scheldgedrag van gamers. Wel moeten we voorzichtig zijn met het generaliseren van de
resultaten naar de doelgroep toe omdat de steekproef relatief klein is. Ook moeten we bij de
resultaten de kanttekening plaatsen dat de antwoorden die de respondenten hebben gegeven bij
de vragenlijsten allen bestaan uit zelfrapportage. De respondenten geven aan waarom zij denken
iets te doen, maar dit hoeft niet altijd de werkelijke reden zijn, zo weten we vanuit de cognitieve
psychologie. De resultaten met betrekking tot waarom de gamers schelden, moeten dus
voorzichtig geïnterpreteerd worden. Hier tegenover staan wel de statistische resultaten aan de
hand van de observaties en geanalyseerde transcripten, die een objectief en duidelijk beeld
geven van de frequentie van het scheldgedrag van de gamers.
Een opmerkelijke conclusie is vooral dat het percentage scheldwoorden met drie procent een
stuk lager uitvalt dan de verwachte twintig procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
onze zelfperceptie ook bij gewone woorden nu eenmaal niet zo goed is. Het is lastig in te
schatten welke woorden we nu eigenlijk gebruiken gedurende de dag, en hoe vaak we bepaalde
woorden gebruiken. Maar omdat op scheldwoorden een groter taboe rust dan nietscheldwoorden, was mijn verwachting dat respondenten zich hier bewuster van zouden zijn en
dus een meer realistische inschatting konden maken. Een reden dat ze hun percentages vrijwel
allemaal hoger inschatten dan de werkelijkheid, zou te maken kunnen hebben met
psychologische saillantie. Scheldwoorden zijn opmerkelijker en mogelijk ook betekenisvoller: ze
doen meer met je dan niet-scheldwoorden. Omdat ze doorgaans als ‘heftiger’ worden ervaren en
bewuster worden waargenomen, kan het idee ontstaan dat er meer gescholden wordt dan in
werkelijkheid het geval is. Ook kunnen de momenten waarop gescholden worden een rol spelen
in verkeerde schattingen. Zoals in de transcripten is te zien, zijn er bepaalde momenten waarop
heel veel gescholden wordt. Dit zijn heftige momenten waarop de gamers voor uitdagingen
de speler doodgaat. In andere delen van de gamingsessies is er minder spanning en frustratie en
wordt er ook minder gescholden. Omdat er dus in relatief korte tijdsbestekken erg veel
gescholden wordt en dit waarschijnlijk sterker blijft hangen in het geheugen van respondenten
dan de rustigere gamemomenten, kunnen ze de hoeveelheid scheldwoorden ook hoger ervaren.
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staan zoals grote groepen vijanden, wanneer een missie niet lukt, of wanneer het personage van
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Hoewel de geschatte scheldpercentages niet kloppen, is het wel opmerkelijk dat uit dit
onderzoek blijkt dat er tijdens gaming toch veel meer wordt gescholden dan in het dagelijks
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leven. De percentages van gemiddeld 3% aan scheldwoorden op het totale aantal verbale
uitingen van gamers versus 0,5% daarbuiten, maken dit heel duidelijk. Het is dus wel degelijk zo
dat FPS gamers aanzienlijk meer schelden dan in alledaagse communicatie, alleen minder dan
zijzelf en de onderzoeker ingeschat hebben.
Het verdient absoluut aanbeveling om dit onderzoek te herhalen met een grotere steekproef
voor een betere generaliseerbaarheid, maar de resultaten scheppen wel een helder beeld van
hoe het scheldgedrag van gamers tijdens FPS afwijkt van het scheldgedrag van mensen buiten
gamesettings om. Dit geeft aan dat schelden onder gamers veel minder een taboe is dan in onze
maatschappij in het algemeen. Ook leren we uit het onderzoek dat schelden voor gamers
functioneel is op diverse manieren; waaronder sympathiseren met je medespeler, het creeëren
van opluchting of het vieren van overwinningen. Kortom: hoewel schelden doorgaans een
negatieve connatatie heeft, geeft het – in ieder geval voor gamers - wel degelijk positieve
resultaten.

Aanbevelingen
Naast een aanbevolen herhaling van dit onderzoek met een grotere steekproef, biedt dit werk
ook veel inspiratie voor soortgelijke onderzoeken met betrekking tot communicatie, cognitieve
psychologie en gaming. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:
-

Andere gaminggenres: een soortgelijke onderzoeksopzet waarbij bijvoorbeeld
sportspellen zoals FIFA of online strategische spellen zoals Word of Warcraft worden
gebruikt in plaats van FPS. Er kan dan onderzocht worden of de frequentie en functie van
het schelden verschilt per gaminggenre. Dit is interessant omdat er dan beter
generaliseerd kan worden naar gamers in het algemeen in plaats van enkel naar FPS

-

Variatie in gamesettings: een soortgelijke onderzoeksopzet waarbij spelers worden
geobserveerd die alleen spelen tegen vreemden online, in plaats van met vrienden
ernaast; schelden zij dan misschien meer of juist minder? Een dergelijk onderzoek kan
helpen om de sociale functies van schelden beter in kaart te brengen.

-

Competitieve gamers: in dit onderzoek zijn recreatieve gamers geobserveerd. Dat wil
zeggen; gamers die niet professioneel gamen. Uit het interview met Gamekingsredacteur
Dominique van Doorn (zie bijlage 1) kwam naar voren dat schelden nog heftiger kan zijn
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gamers.
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bij competitieve gamers omdat zij veel meer op het spel hebben staan (reputatie,
inkomen). Ook speelt de scheldfunctie ‘ intimideren van de tegenspeler’ een
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prominentere rol in deze setting.
-

Linguïstisch onderzoek: de data van dit onderzoek en soortgelijke vervolgonderzoeken
lenen zich uitstekend voor taalwetenschappelijk onderzoek. Hierbij kan gedacht worden
aan conversatieanalyse (beurtwisseling, typen vragen, elkaar in de rede vallen etc.) of
semantisch onderzoek (grammatica, structuur van de zinnen). De transcripten uit dit
onderzoek laten namelijk zien dat communicatie tijdens gaming anders lijkt te zijn dan
die van gesprekken in andere contexten: spelers vallen elkaar vaak in de rede en er
worden heel veel vragen gesteld in de vorm van herstelpogingen, contextvragen en
ja/nee vragen etc.

-

Herhaalbaarheidsonderzoek: wanneer dezelfde – of sociaaldemografisch gelijkwaardige
– gamers de games opnieuw spelen en in dezelfde spelsituaties komen, krijgen ze
dezelfde soort prikkels. Interessant is of ze hier dan ook hetzelfde op reageren. Schelden
ze weer op dezelfde momenten / manieren en met dezelfde redenen?

Samenvattend biedt dit onderzoek inzicht in hoeveel en waarom FPS-gamers nu eigenlijk
schelden en in hoeverre ze zich bewust zijn van hun scheldgedrag. De resultaten zijn
interessant voor communicatiewetenschappers en cognitieve psychologen, en de ruwe data
(transcripten) kunnen zeer waardevol zijn voor taalwetenschappers of taalpsychologen. Een
groot voordeel van dit onderzoek is dat de observaties geheel hebben plaats gevonden in de
natuurlijke habitat van de respondenten; iets wat normaliter erg moeilijk te realiseren is bij
wetenschappelijk onderzoek en resulteert in een hoge ecologische validiteit.
Aan de lijst met aanbevelingen is te zien dat er nog veel winst te behalen is op dit
onderzoeksterrein. Ik hoop dan ook van harte dat mijn onderzoek aanzet geeft tot meer
onderzoeken met betrekking tot communicatie, cognitieve psychologie en de gamingwereld;
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een dynamisch onderzoeksterrein dat zeer de moeite waard is.
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Bijlage 1: interview Dominque van Doorn, eindredacteur Gamekings.tv
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Wat doe je precies bij Gamekings?
Ik ben daar eindredacteur, ik kijk dus de twee dagelijkse video items en ander nieuws en
geschreven artikelen na. Ik begeleid ook de stagaires die die video items maken. Daarnaast doe
ik hoofdredactie dus ik bepaal welke video’s er op de site komen. Daardoor ben ik altijd heel
goed op de hoogte van wat er in de gamingindustrie gebeurd.
Hoe ben je daarin terecht gekomen?
Dat is heel grappig, ik ben afgestudeerd als jurist en kon toen geen baan vinden in verband met
bezuinigingen en dergelijke en kwam er gewoon niet in. Toen zei San (zijn vrouw, red.): “wat
vind je eigenlijk leuk? Je moet doen wat je leuk vindt”. Toen kwam ik op het schrijven over
games en zo is dat gaan rollen. Er kwam toen een stage voorbij bij Gamekings. Ik had een jaar
vrijwilligerswerk gedaan en dacht nu ik probeer het gewoon. Ik ben toen dus stage gaan lopen
bij Gamekings en heb mezelf daar onmisbaar gemaakt. Zo ben ik er dus ingerold.
Wat zijn volgens jou de huidige trends in de gamingindustrie?
Kleine onafhankelijke ontwikkelers die goedkope, toegankelijke games maken zoals Mindcraft.
Dat is trouwens ook een free-to-play games, net zoals League of Legends . Deze type games zijn
ook een grote tak die gigantisch groot wordt. Dus games die voor niks te spelen zijn waar een
betaalsysteem in zit waar je alleen hoeft te betalen als je sneller verder wilt gamen in de game.
Hele grote MMO’s (massive multiplayer online, red.) die online gratis te spelen zijn, alleen World
of Warcraft is nog betaald. Daarnaast worden de ‘movement games’ zoals de WII
bewegingsspellen juist minder populair, dat is een beetje voorbij. Ook Let’s play (waarbij de
gamer zichzelf opneemt en de sessie online plaatst, red.) is erg populair. Er komen twee nieuwe
consoles aan en daarbij zit ook een opneemfunctie waardoor je heel makkelijk je eigen video’s
kan maken die je op bijvoorbeeld Youtube kan zetten. Dus het live gamen en meekijken wordt

Kun je bedenken waarom mensen dat doen?
Dat vind ik heel lastig want ik heb zelf die behoefte niet. Het is denk ik wel voornamelijk de
generatie na mij, de jongeren onder mij, die meer ingesteld zijn op video. Ik kan je niet precies de
reden vertellen waarom het zo populair is.
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steeds populairder.
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Zou het een stukje ‘bonding’ kunen zijn, het sociale aspect van gaming opzoeken?
Nou, ik denk het wel. Hoewel, je kan geen contact hebben met die mensen. Maar je krijgt wel

42

nieuwe bekende personen, mensen die gevolgd worden. Het is heel groot, je hebt bekende
Youtube gamers met eigen kanalen.
Klopt het dat er ook een verschuiving is in de zin van dat er alleen nog maar online gegamed
wordt?
Verschilt per groep. Het is wel een enorme community die dat doet. Ik denk wel dat de
allergrootste groep dat inderdaad alleen nog maar doet. Het begon acht jaar geleden, online
gamen, dus dat was de vernieuwing van de afgelopen generatie consoles. Het wordt nu breder
getrokken door Let’s play kanalen. Het is nog steeds heel populair, games zoals Call of Duty of
Fifa worden voornamelijk online gespeeld.
Zou je kunnen zeggen dat de manier van samenspelen, de relatie tussen gamers, hierdoor
veranderd is?
Ja ik denk dat dat wel veranderd is. Je kan ook samen op de bank online spelen, maar ook vaak
spelen mensen met vrienden op afstand online.
Heb je dan nog wel contact met elkaar?
Ja zeker, je spreekt dan nog wel met elkaar. Ik doe het zelf voornamelijk voor de gezelligheid
maar je hebt ook competitieve spelers die de communicatie gebruiken op strategische manier,
om beter te kunnen spelen.
Het is dus een soort tweedeling; enerzijds de sociale spelers die communiceren puur om het
communiceren, anerzijds de strategische spelers die communiceren om beter te kunnen spelen?
Ja, ja dat klopt.
Wat betreft het spelen; als er iets veel wordt gedaan tijdens gamen is het schelden, heb ik gemerkt.
Jazeker, ja absoluut.
Ja. Het gaat soms heel ver, soms zelfs zo ver, ik kan je een voorbeeld noemen van de Call of Duty
finale van een jaar geleden waarvan een video online is gekomen waarbij het schelden puur ter
intimidatie is. Er staan twee groepen tegenover elkaar die staan te schreeuwen naar elkaar. Te
schelden tijdens de gamingpartij. Het was zo hectisch en zo spannend dat ze gewoon gingen
staan om naar elkaar te schreeuwen en op elkaar te schelden ter initimidatie.
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Ben je het ermee eens als ik zeg dat dat sociaal volledig geaccepteerd is onder gamers?
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Is dat schelden tijdens gamen meer geworden de afgelopen tijd denk je?
Ik denk dat het altijd al heeft gespeeld. Ik denk dat online gamen wel geholpen heeft daarbij.
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Waarom zou dat zijn?
Je zit veilig thuis achter de computer, niemand ziet je. Mensen worden ook gewoon heel fanatiek
van het gamen. Vooral competitieve gamers, je geeft alles voor het gamen. Ik merk dat zelf ook,
ik game niet veel online meer maar periodes dat ik deed, werd ik ook heel fanatiek.
San voegt op de achtergrond toe: ik schrok inderdaad wel toen ik jou voor het eerst hoorde
gamen. Terwijl je normaal heel rustig bent. Je vloekt nooit, je bent altijd aardig, je gaat
confrontaties uit de weg en vervolgens zit je opeens zo te vloeken.
Do: ja, ik weet niet, je zit er zo in, je wordt echt meegesleept.
Ik: je merkt dus dat je manier van communiceren compleet veranderd tijdens het gamen?
Do: ja, absoluut.
San: dat zie ik ook als je vrienden hier zijn en jullie met hele groepen gamen.
Do: dan doen we inderdaad veel aan ‘trash talk’.
San: ik ben een keertje scheidsrechter geweest bij hun jaarlijkse vriendengroep ‘Iron man of
gaming’ toernooi waarbij ze competities voor diverse spellen doen. Nou, en dan gebeurde er
dingen. Ik stond daar en twee vrienden stonden keihard op elkaar te schelden en in mijn oren te
tetteren.
Ik: ik zie dat ook in mijn omgeving, mensen die normaal heel rustig zijn en compleet los gaan met
gamen, veel schelden.
Do: ja ook een soort trots, als het gamen niet lukt.
Maar is dat schelden volgens jou bewust of onbewust?
Dat is bij mij in ieder geval wel onbewust. Ik scheld niet bewust. Dat komt echt puur de game.
Maar op het moment dat je scheldt, de intentie is onbewust maar ben je je wel bewust van je
scheldgedrag, dus dat je op dat moment scheldt?
ongelukkig te maken maar omdat ik gewoon baal van een bepaalde situatie.
Dus het schelden is niet op een ander persoon gericht?
Bij mij niet nee maar ik kan wel zeggen dat dat voor anderen wel geldt.
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Ja, dat wel. Maar het is dat ik dat woord er bewust uitgooi of op iemand gericht. Niet om iemand
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Je gaf eerder inderdaad aan dat een functie van schelden intimidatie kan zijn, nu noem je ook
frustratie uiten als schelden, zijn er nog andere functies die je kan bedenken die schelden kan
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hebben?
Inderdaad frustratie uiten, opluchting geven, intimideren.
San: wat ik merk als jij met je vrienden aan het gamen bent, dat het is om de sociale rangorde te
bepalen. Homo dit, homo dat, wie is de beste zeg maar. Dus dat je niet alleen in de game kijkt wie
de beste is, maar ook met je taal.
Do: klopt, ook verbaal kijken wie de beste is. Maar dan is het niet zozeer altijd schelden maar ook
elkaar verbaal op de plaats zetten. Verschilt ook per persoon.
San: soms wat jij ‘verbaal’ noemt, vind ik al schelden hoor.
Ik: schelden is lastig te definieren, het is soms een grijs gebied.
Do: klopt, dissen is misschien een beter woord.
Kan schelden ook zijn om het spel spannender te maken?
Nee, puur uit ervaring niet voor mij. Ik denk dat het door de situatie zelf komt. Dus dat je scheldt
omdat de game spannend is, niet om het spannend te maken.
We spraken net over emoties, frustraties uiten. Komen er bij schelden ook andere emoties kijken,
woede bijvoorbeeld?
Ja bij veel mensen wel. Denk maar aan het fenomeen ‘rage quit’. Mensen die online spelen en een
potje afkappen zodat de ander ook niet kan winnen. Je hebt daar ook filmpjes van dat mensen zo
uit hun plaat gaan dat is niet goed gaat, rage quitting dus.
Het zijn dus emotie die een spel kan oproepen. Ze hoeven niet perse in de gamer van nature te
zitten?
Misschien wel ja. Ik ben heel rustig en toch scheld ik veel tijdens het gamen.

En wat heeft dat schelden dan voor bepaalde uitwerking op je emoties?
geeft.
Het lijkt alsof de frequentie van schelden, uit mijn ervaring, het hoogste is bij FPS (First Person
Shooters), klopt dat?
Daar is het heel hoog ja. Het gebeurd ook wel dat er ‘bugs’ in de game zitten waardoor je game
stopt of je resultaten niet opgeslagen worden. Mensen steken er heel veel tijd in, honderd uren,
en als dat verdwijnt worden mensen er zo kwaad om. Bij MMO zoals Word of warcraft gebeurdt
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Het geeft vooral opluchtig. Voor mij… Ik denk dat het voor iedereen wel een soort opluchting
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dat veel, die staat er om bekend, dus daar wordt dan ook veel gescholden. Maar bij FPS zoals Call
of Duty; dat zijn hele snelle spelen, hele snelle game play dus daar gebeurd het heel vaak.
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Bij strategische spellen is het dus een stuk minder?
Ja, die zijn rustiger. Daar denken mensen meer na. Maar als mensen competitief spelen, en
gameresultaten verliezen, wekt dat ook heel veel frustratie op waardoor ze schelden.
Je zegt dat die games rustiger zijn en gamers er meer bij nadenken. Dat linkt met het idee wat we
net bespraken dat schelden vaak in ‘in the heat of the moment’ is en we er niet over nadenken.
Ja, inderdaad. Ik merk dat hoe ik me voel verschilt per game die ik speel. Call of Duty speel ik ook
niet meer voor ik naar bed ga bijvoorbeeld, dat roept meer emotie op waardoor ik nog met de
game in mijn hoofd zit. Bij andere spellen ben ik rustiger.
Dus bij dat soort FPS voel je de opgeroepen emoties ook nog na de game ?
Ja, iedereen waar ik dat van hoor zegt hetzelfde. Dat shooters echt nog door gaan in je hoofd.
Scheld je dan ook door na het gamen?
Nee, dat niet. Maar ik moet wel even iets anders doen, rustig worden in mijn hoofd.
Vroeger hadden we niet zoveel FPS maar games zoals Donkey Kong, Mario. Werd daar ook al bij
gescholden?
Nee. Maar is wel een grappige documentaire waar twee mannen kijken wie de hoogste score kan
halen bij Donkey Kong. Ze doen er alles aan om elkaar te saboteren, mannen in de dertig, en die
zijn heel fanatiek dus daar zie je het ook wel. En je had het vroeger ook al in arcadehallen
waarbij mensen tegen elkaar speelden en heel competief waren, dan gebeurde het vast ook wel.
Maar het zal zeker niet zo hoog zijn als het nu is omdat mensen nu thuis in hun veilige omgeving
gamen.
Misschien ook wel omdat onze taal veranderd, schelden is meer accepteerd tegenwoordig in de
Ja, dat denk ik wel. Op mijn werk in ieder geval wel.
Wat denk je ervan als ik zeg dat schelden voor gamers een sociale functie heeft?
Ik denk niet zozeer dat het voor bonding is, het aspect van samen spelen is meer bonding voor
mij dan het schelden zelf. Ik denk dat er wel mensen zijn die elkaar meer ondersteunen, en dan
schelden. Maar ook wel als grap. Of gewoon op elkaar te reageren, reacties uit te lokken.
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maatschappij.

Schieten & Schelden
Wat voor effect bewerkstelligt het bij jou dan als je vrienden die naast je zitten, schelden tijdens het
gamen?

46

Het is inderdaad wat we net al zeiden een rangorde idee. En haantjesgedrag, verbaal ook. Je wilt
elkaar op de plek zetten. Het zou wel kunnen dat het op anderen een persoonlijk effect heeft. Op
mij niet, ik ben heel rustig en stabiel. Maar het zou wel een negatief effect op anderen kunnen
hebben. Op minder stabiele of hele jonge mensen.
Misschien ook wel omdat het een gesimuleerde setting, een niet-echte wereld is. Het blijft een game
dus de agressie is misschien niet oprecht?
Nou, in de kroeg gebeurd het bijvoorbeeld ook. Dat haantjesgedrag. Dat is hetzelfde. Maar in een
geisoleerde omgeving zoals gamen thuis, heb je geen directe confrontatie maar ga je via het
schelden de confrontatie aan.
Je zei ook dat het schelden vaak betrekking heeft op de situatie en op de game, meer dan dat het op
de persoon gericht is?
Nou, wat wat mij betreft ja. Ik weet wel dat mensen op elkaar lopen te schelden tijdens het
gamen. En ook als ze bijvoorbeeld vinden dat ze niet dood horen te gaan: ik zag hem eerder dus
hij moet dood. Of als er foutjes zitten in de game, en mensen gebruiken die om te cheaten. In Call
of Duty 5 kun je bijvoorbeeld per ongeluk ergens doorheen zakken en onder de grond uitkomen.
Die mensen zag je niet en die schoten dan van onderen. Dan breekt er ook woede uit en hoor je
mensen schelden. Dan is het wel op de persoon gericht.
Eigenlijk kunnen we tot nu toe drie dingen beschrijven. Het schelden op personen gericht, het
schelen voor je eigen emotieregulatie zoals frustatie uiten en opluchting creeeren, en het sociale
aspect waarbij je als vrienden elkaar ook aansteekt.
Ja, als vrienden naast je op de bank schelden ga je daar misschien wel in mee. Dat is dan wel
weer bewust uiteraard. Het kan ook zijn dat die vriend naast je online wordt neer geschoten en
je dingen zegt in de trant van: laat je dat gebeuren…

“Het motief stemming regulering (in de literatuur was er sprake van ‘emotional coping’; Wan, &
Chiou, 2006) beschrijft dat gamers online gamen om zich aan de ene kant van negatieve emoties
zoals frustratie en stress te kunnen bevrijden en aan de andere kant om vanuit een neutrale
gemoedstoestand positieve energie eruit te kunnen halen.” Wat vind je daarvan?
Ja, dat zou kunnen, trash talk bijvoorbeeld, dat je scheldt op anderen om je beter te voelen en
daar positieve energie uithaalt. De gemiddelde FPS gamer vind zichzelf wat toffer dan anderen,
ze zijn ook vaak wat jonger dan ik die spelers van shooters.
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Ik wil je nog een statement voorleggen van twee Chinese onderzoeks over emoties in gaming:
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Dus schelden om je zelfbeeld omhoog te halen?
Ja, precies.
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Je zegt trouwens de gemiddelde FPS gamer is jonger dan ik. Wat is de doelgroep van FPS volgens
jou?
Nou, grappig genoeg hoor je vaak dat mensen zich irriteren aan de jonge gamers die altijd heel
verbaal aanwezig zijn bij het online gamen. Dat wekt veel frustratie op bij andere gamers.
Ik weet dat de gemiddelde gamer tussen de 12 en 35 is. Het zijn ook vooral jongens.
Om de cirkel rond te maken, als we terug gaan naar trends, wat zijn toekomstige trends volgens jou
in de gaming industrie?
Ze zijn wel weer bezig met de mogelijkheid van virtual reality onderzoeken. Verder een extra pc
scherm aan de televisie, dus pc software die je aan de tv hangt, dat is de grote nieuwe stap. Alles
wordt waarschijnlijk ook digitaal, dus geen disks meer maar alles downloaden. En Let’s play
wordt dus steeds populairder. De integratie van games met andere media wordt dus groter; je
uploadt filmpjes direct op Facebook bijvoorbeeld, of Twitter, of Youtube met die
opnameapparatuur die in je console zit. Dus dat sociale aspect van gamen, en gamen met sociale
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media, wordt steeds groter. Dus het sociale aspect van alles met elkaar delen wordt groter.
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Bijlage 2: vragenlijst gamers
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Beste gamer,

Heel hartelijk dank voor je deelname aan mijn onderzoek!
Dit onderzoek is onderdeel van mijn masterscriptie over first-person shooter gaming voor de
studierichting Communicatiestudies.
Op de volgende pagina’s vind je een aantal stellingen die gaan over jouw persoonlijke ervaring
tijdens het spelen van een first-person shooter game. Probeer niet te lang na te denken over de
stellingen; kies het antwoord dat als eerste bij je opkomt en dat jouw persoonlijke ervaringen en
gevoelens tijdens een game het beste weer geeft.
Bij elke stelling vind je een schaal van 1 tot 5 waarbij de cijfers het volgende betekenen:
1: helemaal oneens
2: een beetje oneens
3: niet eens, niet oneens
4: een beetje eens
5: helemaal eens

De vragenlijst eindigt met enkele open vragen over je game-ervaringen.

geslacht en opleidingsniveau) in te vullen. De vragenlijst is verder geheel anoniem.

Als je benieuwd bent naar de uitkomsten van het onderzoek, kun je vanaf 9 december 2013 een
onderzoeksverslag opvragen via M.Natrop@students.uu.nl
Vriendelijke groet,
Maartje Natrop

December 6, 2013

Voorafgaand aan de stellingen en vragen, vraag ik je enkele persoonlijke gegevens (leeftijd,
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Leeftijd:

49

Geslacht:
Opleidingsniveau:
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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Helemaal oneens
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8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

50
Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
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17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.
Helemaal oneens

1

2

3

4

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

Open vragen
Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit scheldwoorden?
Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?

Waarom schold je op die momenten?
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
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Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
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Bijlage 3: scheldwoordenlexicon
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Bitch(es)
Fack
Facking
Flikker
Focking
Fuck
Fucking
Gaylord(s)
God dammit
Godver
Godverdomme
Holy fack
Holy fuck
Holy shit
Homo(‘s)
Jezus
Jezus Christus
Josti
Kak
Kanker
Kankerjong
Kut
Kutje
Motherfucker(s)
Opdonderen
Shit
Tering
Tyfusjong
What the fack
What the fuck
What the hell
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Bijlage 4: transcript 1
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RESPONDENT 1 EN 2
GAME: CALL OF DUTY 4
DUUR: 52.34 MIN
GETRANSCRIBEERD: 44.22 MIN
(.) Woord onverstaanbaar
(…) Zin overstaanbaar
1: Waar zit je eigenlijk? 2: Ik ben achter jou. Ik probeer jou een beetje te taggeren. 1: Klote! 2:
Hey joh. 1: Schiet op man. 2: Waar ben jij? 1: Ik ben dood man. 2: O kutje. Ik zit vast hier. Waar
ben jij? O kutje kutje. Waar ben jij nou? 1: Ja ik zit… 2: O je zit helemaal daar joh gek. 1: Ja ik ben
aan het lopen man. Hier, ik sta nu… 2: Ja je ziet mij nou. 1: Yes. 2: Niet gek gaan he. 1: Tuurlijk
wel het is toch… El loco. 2: Shit. 1: Oh kut. 2: O shit. O kutje. Da’s wel effe wennen weer hoor. 1:
Kom op ben ik hier alles in m’n eentje aan het doen of eh? Godver. 2: Ik zit links van jou. 1: Oh ja.
2: Zie je mij of niet? 1: Nee. 1: Nou zie ik je wel. 2: Oh daar zit jij. Oh kak. God dammit. 2: Heb je al
een nieuw wapen gepakt of niet? 1: Nee. 2: Je moet zo’n lange afstandwapen ook meenemen.
Eentje voor dichtbij, die heb je al. 1: Ja. 2: Als je dan een zo’n ding pakt als ik heb… 1: Ja. 2: Dan
kan je die gasten van ver doodschieten. 2: Die liggen hier op de grond zeg maar. 1: Okee. Zo’n uzi.
2: Ja, maar hier… zo’n AK ligt hier. Hier op de grond ergens hier. Heb je ‘m? 1: Ja. 2: (.). 1: Als het
goed is zit er links ergens eentje. 2: Ja hier in de hoek zitten ze, hier in deze. 2: Oh shit, hij leeft
nog. Motherfucker. 1: So long, gaylords. 2: Ik heb geen granaten meer. Heb jij nog granaten? 1: Ja,
uh ja. 2: O kut. (.). 2: Oh! 1: Ho! 2: Wij zijn de missie uitgelopen. We doen hem nog een keer. 1:
Gezellig. 2: Dit is wel de leukste om split screen te doen omdat er wat… ja, er gebeurd wel het
meest. 2: Ho, kutje. 1: Kut, zit er hier ook eentje. 2: Hey, waar is mijn wapen? Ho, naast me. 1: Als
het goed is, ga je dood nu. 2: Oh, kutje. 1: Klote. 2: Je moet ook even oppassen voor die burgers
he. 1: Ja, ik schiet ze elke keer neer. 2: Waar zit ‘ie? 1: Hij zit in dat buisje daar. 2: ja, ja. 1:
2: Oh Kut. 1: Kut kut kut. 2: kanker. 1: Ja ik… 2: Wacht, ik moet dat ding pakken. 1: Had je ‘m? 2:
Ja bijna, ja, ja. 2: Maar moeten we daar dat niet heen ofzo? Ik weet niet waar we heen moeten. 1:
Ja, uhhh. 2: Toch, of niet? Kijk, hier zegt ‘ie ‘’back to the mission”. Dus we moeten hierheen. 2:
Mission Succesful. 1: Nice! Lekker hoor hey.
(10.47 t/m 12.12 = geen in-game actie, nieuwe missie kiezen, instellingen)
2: Oh shit, wordt alweer geschoten. 1: Kut kut kut, heb ik natuurlijk weer. 2: Ja. 1: Ik doe het ook
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Kanker! 2: Je moet mij helpen, ik zit achter je, achter je! Ik ga kapot. Ja, moet ik met de (.). 1: Kut.
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weer lekker op z’n Aron stijl, gewoon zien waar ik uitkom. 2: Waar ben jij dan? O daar. 1: Ja, er
zitten er echt facking veel. 2: Dat is een tank dus he. Oh shit, daar ben ik weer. 1: Oh, kut kut kut.

54

Ik weet niet eens waar de fack iedereen en alles zit. 2: Hooo! 1: Ja klote. 2: Als je… we moeten
eigenlijk de andere kant op. Achter dat gebouw komen want dan.. eigenlijk… 1: Ja linksom of
rechtsom? 2: Ja gewoon… nee dat gebouw daar beneden zeg maar, je pakt daar gelijk een wapen
en dan draai je je om en dat ga je dat gebouw in en dan kom je zeg maar achter die stenen. 1: Ja?
2: En dan kan die tank jou niet schieten. 1: Okee. 2: Kijk, dan ga je hierheen zo. 2: Ja wacht effe,
ik pak effe die ehm, wat is het, die (.). 2: Gelijk hier doorheen. Ja. Juist. Ho! 1: Kanker. 2: Terug,
terug. Ja.Deze kant. Deze kant. Deze kant! Ja. Goedzo. Kijk en nu zit je hier. Op deze (.). 1: Zo! 2:
Wat, wat? 2:Wegwerpen… granaat. 1: Oh, klote. 2: Juist. Ho, naast ons. 1: Had je ‘m? 2: Nee, nog
niet. 1: Pfoe, thanks. 1: Oh wacht, daar is die tank. 1: Kanker, zit er nog eentje in dat gebouw. 1:
Wel mikken he vriend. 2: Ja ja, ken die ruiten er wel uitschieten maar… makkelijk is het niet. 2:
Achter die auto zit er een. Shit. 1: Fuck. Kut. Er zit hier achter me dus ook nog eentje. Fack. 2:
Shit. Ben je dood? 1: Nee wel bijna maar. Eh, ik heb wel haast laat maar zeggen lieve schat. 2: Ken
je niet effe wachten tot kerst? 1: Kanker zitten we weer in dat gebouw. 1: Kijk, lekker hoor hey!
(18.24 t/m 20.07) = geen in-game actie, nieuwe missie kiezen, instellingen)
2: Nou moet je dus oppassen want van boven komen ze naar jou. Zie je die lasertjes? 1: Ja. Ja.
Kut! 2: Wat ben je aan het doen joh? 1: Nou, ja, ik dacht dat ik veilig zat. Kut, ik zit hier dus totaal
niet veilig. 2: Nee je moet achter die dingen blijven. Juist. Hup die granaten erin. Ho, granaat. 2:
Ho kut, oh kut. 1: Leef je nog? 2: Ja, ik leef nog. 1: Oh, tering, thanks. Fuck. 2: Ze komen nu met die
schildjes uit laat maar zeggen. 1: Nou er zit er nu bij mij een op het hoekje die… 2: Oh kut kut kut.
1: Fack. 2: Komt ‘ie. Heb je ‘m? 1: Ja en als het goed is heb jij hem ook toch? Nee. Ja nu wel. 2: Ja.
Oh (.). (…). Kom je doen dan? Ziten ze hierboven nog boven mij? 1: Nee zit niks. 2: Nou dat was
het. Hey. 1: Kippetje eitje dit man. Can do this all day.
(24.54 t/m 25.58 = geen in-game actie, nieuwe missie kiezen, instellingen)
2: Wacht effe, je moet effe zo’n ding meenemen. Pak jij er ook eentje? Die kan je neerpleuren. 1:
Oh die eh… 2: moet je heel gauw naar voren rennen en dan kun je dat ding neergooien. 1: Kijk ze
sticky. 1: Snel naar voren lopen en dan vergeten dat ze van achteren ook nog effe kunnen komen.
2: Ja het is altijd effe hoe ver je kan gaan zeg maar. Je kan een heel stuk rennen. Wat we ook
kunnen doen, ze springen zeg maar… 1: Ja. 2: ze komen van de zijkant, dat we eerst effe… 1: Hier
als we… 2: ze wat dichterbij neerzetten. 1: Ja en als jij hem dan links zet, zet ik hem rechts. 2: Ja.
1: En dan eigenlijk wachten tot je die touwen naar beneden ziet komen. 2: Gewoon zo joh, zo is
‘ie ver genoeg. 1: Kijk daar komen ze al. 2: Doei. 1: Oh kut waar staat die van jou dan? 2: Ja die
staat hierachter. Die auto gaat zo ontploffen. 2: Kan je hier wapens pakken. Weet niet of je nog
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gaan joh. Oh kut ja. Fack ze zitten dus ook achter ons. 2: Dit is altijd tricky dit. 1: Ja. 2: Tricky
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wat nodig hebt. 1: Kut! 2: Zo! 1: Ik weet niet wat de fuck gebeurde daar. 2: Dat waren raketten
van die helikopter. 1: O ja, die heb je ook nog inderdaad. 2: Nog een (.) meenemen? 1: Hop hop

55

hop. Like professionals man. 2: Je moet die auto’s kapot schieten jongen. 1: Die auto’s? 2: Ja. 2:
Staan daar nog auto’s die kapot moeten? 1: Oh meneer is op solomissie ofzo? 2: Ja ik dacht maak
even een paar auto’s kapot weetjewel. 1: Dat was ‘m toch? 2: Ja nu moeten we weer een stukje
naar voren. We staan daarboven op die target. Nu kunnen we die (.) niet meenemen want we
moeten daaroverheen. 1: Ja weet je het zeker? 2: Probeer maar volgens mij kan je niet over die
balken heen. 2: Oh, kijk, dan neem ik er ook een mee. 1: Komt die helikopter, die kan je kapot
schieten? 2: Ja, die kan je kapot schieten. 2: Hoppa! 1: Lekker hoor. 2: Oh kutje. Schieten. Ben
helemaal kapot aan het gaan hier joh. 1: Ja? 2: Ja. Zou je mij effe willen helpen? 1: Nou liever niet
eigenlijk, ga alles in mijn eentje doen. 2: Zo. 1: Zo. 2: Je bent wel binnen het (.) he, dus je kunt
granaten gooien. 1: Kom je nu mee.
(31.12 t/m 33.41 = geen in-game actie, nieuwe missie kiezen, instellingen)
1. Fuck it. Ik ga gewoon even loco. 2: Gewoon gek jongen, gewoon gek. 1: Twee uzi’s, what’s up.
2: Kom dan. 1: Waar de fack zit eigenlijk iedereen. Kut. Ik zit effe gewoon totaal niet op te letten.
2: Massamoord hier achter gelaten, kijk dan. 1: Weet niet eens waar je waar je zit. 2: Achter jou.
Maar ze kwamen opeens uit die loods. 1: Ja dat dacht ik al. 2: Ja moet je honderden kogels in je
magazijn hebben joh. 1: Ben je gek joh. Moet je kijken hier. Gewoon el loco joh, fack dat. 2: Ho,
ho, klote. 1: Kom dan. 1: Toch effe ander wapentje. 2: Effe reloaden. 1: Thanks man. 2: Hey da’s
die van mij man. 1: Entschuldigung. 1: Dat el loco stijl werkt toch nog niet echt… 2: optimaal. 1:
Optimaal. 2: Ja of je moet gewoon net zo’n honderd bullits wapen hebben. 1: Ja die heb ik. 2:
Moet je die effe nemen, da’s lachen joh. 1: Ho, kut, ja. 2: Waar zit ‘ie dan? Hier in z’n rug van twee
kanten, bam. 1: Duurt wel twee keer zo lang voor ‘ie weer herladen is. 2: Ja dat wel ja, je moet
altijd effe een plekje zoeken als je gaat herladen ja. Kom dan. Ik heb je toegelaten. 1: Kappe! 2: Oh
shit oh shit o shit. Ik zat ook alweer te ver. 1: Godverdomme. 2: Met die shotgun (…). Kijk en dan
komen ze gelijk van hier. Hoppa! 1: O ja, da’s het enige plekje waarvan ik ook nog weet: daar kan
je ze gewoon volop… 2: Hiero. Nou komen ze van beneden. Bam. 1: Kut kut.2: Hierachter. Shit. 1:
Het gaat niet soepeltjes. 2: Waar zit ‘ie dan? O fuck. 1: (…). 2: Ik ben hier kapot aan het gaan. Ze
ook eentje. Zit er daar nog eentje. 2: Hoppa, hup. Leipe shit ouwe. Nou, hele wapen kwijt. 1:
Godver. 2: Komt ‘ie weer naast ons. Ja ja ja ja. I’m dead. 1: Ja hier nog een. Kut schildjes man. Wat
doe jij nou? Oh. 2: Kijk als we nou een beetje aan deze kant blijven, dan kunnen we het een beetje
overzien zeg maar. 1: Kanker wat een klotewapen. Kreeg geen (.) of de een of andere manier. 2:
Niet? Kijken waar ben jij nou? 1: Ja ik zit nog bij dat wapending. 2: Kijk want nu komen ze van
hierboven. Dit gaat ‘m ook niet worden zo. 1: Kut, kan niet eens bij je komen. 2: Er staan er ook
echt vijf op een rijtje ofzo. 1: Godver. Kutwapen. 2: Wil je die van mij hebben? 1: Nee nee nee,
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zitten daarboven dus effe een beetje dekking zoeken. 1: O ja, ik zie het. Kut, achter me zit hier
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gaat wel, gaat wel. Ga godverdomme gewoon aan de kant joh, met je friendly fire. 2: Ja, wordt
ook echt in mijn achterhoofd geschoten. Hoppa. Kijk daar staat ‘ie al 1: Fack fack fack, kut, dat is
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een granaat. Ja ik heb ook echt geen flauw idee welke kant ik op moet. 2: Die lange trap waar je
in het begin ook heen moest. Maar als je te snel gaat… Kijk hierboven staan ze ook allemaal. 1:
Klote. 1: Als het goed is zijn ze nu bij de trap wel weg. 2: Nee, help mij eens, hierzo. 1: Ja. 2:
Goedzo. Thank you. Effe reloaden. 1: Is godverdomme de laatste keer he, dat ik dit voor je doe. 2:
Oh, gaan we zo doen. 1: Oh, klote. 2: Alles kapot nu? Nou zijn weer stukje verder gekomen. 1:
Yes. 2: Kom dan uit je huisje man. 1: Fack. Klote. 2: Dat moeten we dus iets tachtischer
aanpakken. 1: O toch wel? 2: Rambo stijl. 1: Okee, dan komen ze eerst hier. 2: Dan moeten we
dus ook die randen een beetje kapot schieten. 1: Kut. 2: Vind je dat normaal? Wie heeft die shield
dan? 1: Heb je ‘m? 2: Ja. 1: Okee, ze komen dus hier langs. 2: Als jij de linkerkant pakt, dan pak ik
ze zeg maar hiervoor.1: Kut. 2: Ho shit. Ligt er een op de grond. Ik ga gewond, ik ga dood. 1: Ze
komen van rechts. 2: (…). Oh je bent er al jij. 1: Ik heb geen flauw idee. O wacht. 2: Nou komen ze
alleen nog van hier, van beneden. 2: Ik kom je redden G. Komen ze aan, schieten. 1: Yes. 2: You
are gonna be okay. 1: Thanks man. Ho, kut. 2: Heb jij nog granaten? 1: Ja. 2: Gooi eens wat
granaten op die motherfuckers. 1: Fack, what the fuck is dit? 2: Ze gooien ook granaten omhoog
zeg maar. 1: Ja dat hebben ze er niet bij gezegd. Fuck it. 2: Jij gaat gewoon Rambo stijl jij. 1:
Kappen! Kanker! Had ik dus gewoon eigenlijk niet moeten doen. 2: Gelijk al je dekking weg, drie
man op je af. 1: Ja ik dacht ik heb er nog eentje boven me staan die dekt me wel. 2: Ja ik kon niet
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RESPONDENT 3 EN 4
GAME: HALO
DUUR: 47.35 MIN
GETRANSCRIBEERD: 37.47 MIN
(.) Woord onverstaanbaar
(…) Zin overstaanbaar

3: Kijk! 4: Oh, okee. 3: Lekker snel laden. 4: Nou. Jezus. 3: Hij heeft het zwaar. Oh hij is er bijna. 4:
O ja, nou zie ik het. Wel kut dat ze die zangeres van de Gladiator hebben ingehuurd. Shit. 3: Here
we go! Oh shit! 4: Daar gaan m’n patronen joh. 3: We hebben crossfire. 4: Ho shit. Kanker. 3: We
hebben een tank. 4: Hebben we een tank? 3: Ik zit nu op een tank. Oh die hoort bij ons. 4: Oh dat
is dit level weer dat ik er de hele tijd achteraan loop toch? 4: Leuk man Halo. 3: (…). 4: Hey
homo’s laat eens zo’n ding heel. Juistem. 4: He, hoe (.) je met dat ding? 3: Uhm, L2. 4: Okee.
Hoppa! Gaan we (.) doen hier hey. Holy fuck. 3: Shit. 4: Wat loopt die gast nou te doen? 3: Die
hoort bij ons. 4: Maar die loopt maar op niks te schieten. Nee joh! 3: Krijgen we dit gezeik weer.
4: Godverdomme! He, o dat was jij. 3: Nee joh. 4: Aight. Holy fuck. Hey. Hebben deze dingen geen
kanon trouwens? 3: Volgens mij niet. 4: Ik ben dood. Ik ga eruit. Je kan er niet uit ofzo? 3: Ja X
volgens mij. 4: Deze. Fuck this shit. 4: Blijf je erop? O hier komt die bob he die jij zo lieftallig
hebt gekilled. Kankerjong ben jij ook he. O jij moet die deur blazen he. Fuck you bitches! 3: Fack.
4: Oh yeah. 3: Ho kut. 4: Zo. Wow. Waar de fack ben jij dan? Godverdomme. Wat is dit dan? 3: Een
(.). 4: Aight. Leuk man. Huh deze kan nog bukken zie je. BAM! 3: Zo doe je dat.
(18.25 t/m 19.09 = geen in-game actie, nieuwe missie kiezen, instellingen)
3: Moet je wel zo’n karretje pakken. 4: Loop er mee rond. Helemaal gekke baas. Ho dat zijn
dan? 4: L1. Aight. 3: Gangster. 4: Rijden. Helemaal los gek. 3: You are inside the kill box. 4: Oh
shit. Kijk eens man. Echt geen kut aan. Holy fack. Ja dit is een mooie! 3: Ho shit. 4: Zo de fack gek.
Tankie, alles. 3: What the fack. 4: Fuck this shit. Wat is dit dan? Heb je niet zo’n robotje? 3: Nee.
Rijden dan. 4: Flikker op gek. We moeten deze kapot maken nog. Lock hem effe. Moet dat tering
ding er niet in. 3: Ja. 4: Hoppa! Hey! Krijgen we nou? 3: Pak dat wagentje waar ik in zit. 4: Heb je
de grootste unit ooit en dan… what the fuck? Water dan ga je dood! Raar. 3: Hij doet dat sturen
zo facking gaar. 4: Je stuurt zeg maar door te richten. Kijk de kant die je opgaat en dan naar
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turtles he. Pak een jetpack. 3: Sowieso jetpack. 4: Geef aan mij, geef aan mij. 3: Hoe werken die
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voren. 3: Oh je geeft gas met de een en stuur met de ander, kijk. 4: Precies. Fuck yeah. 3: Die
dingen uitschakelen he. Variatie in missies kennen ze hier ook niet alleen dat karretje. 4: Moet ik

58

rijden? Fuck, gaan we heen? Opdonderen! Hoppa. Hier, schiet hier op. 3: Kutding rijdt ook
gewoon door zonder dat ‘ie nog effe wacht. 4: In z’n oor geschoten door ons dadelijk. Nu is luikje
weer dicht. 3: Wat is dat ding dan? 4: He? 3: Een nieuwe mac ofzo? 4: Wat is dat? 3: Dat wapen
waar je steeds mee schiet. 4: Nee daar mee richt ik zeg maar, daarmee laat ik een of andere
satteliet wat schieten. Holy fuck. 3: Anders doet ‘ie z’n klep effe open. 4: Schiet dan! Tyfusjong!
Tank, tank. What the fack? Kut ding. Fuck (.). Ja. Maar staat er zo’n enorm kanon op, dat ding
doet helemaal niks. Of die bestuur je misschien met dat ding? 3: Met welk ding? 4: Je weet toch,
als ik die (.). Oh die heb ik nou niet meer. Dat ik zo die dingen in de lucht gooi. 3: Oh die, ja dat
zou kunnen. 3: Wat de fack doe je gast? 4: Ik zag een enemy. Je kan hem echt niet handelen jij.
Hier gek. Oh je bent gelijk dood. Hier liggen ook nog (.). Wat is dit? Ik vind het allemaal mooi dit
maar gaan we nog wat doen of… 3: Hier staan opeens geen autootjes meer. 4: We moeten hier
lopen volgens mij. Some tracks. Wat is dit dan voor shit. Oh een sniper. 3: Die heb je al toch? 4: Ja.
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RESPONDENT 5 EN 6
GAME: COUNTER STRIKE – GLOBAL OFFENSIVE
DUUR: 47.11 MIN
GETRANSCRIBEERD: 38.19 MIN
(.) Woord onverstaanbaar
(…) Zin overstaanbaar

5: Zit boven te pieken de hele tijd. 6: Ho. Die is dood. 5: Maar volgens mij zit er nog een
daarboven. 6: Hij is flink geraakt. 5: Ja ik weet het. Ik heb hem. Ho. Binnenplaats. Kom op jongen
ga eens dood. Kom. 6: Wat! Ik heb ook alles gemist. Ho. 5: Links. 6: Ja. Die is dood. Ik heb nog
maar zes kogels. 5: Ja ik heb hem ook geraakt. Ik heb er nog twaalf. 5: okee ik ben er nou ook. 6:
okee. 5: oh mis. 6: Ai ai ai dat is niet goed. Ik heb ook nog maar zes kogels en ik zit een beetje vast
op de trap hier. 5: Ik heb een nieuw wapen. Ik cover. 6: Volgens mij kun je hier links naar binnen.
5: Ho! Of niet. Vijftien en drie door de muur heen. 5: Toen was het op. Ja da’s jammer. 6: Okee
drie hits. Dat is niet heel veel. 5: Maar ik heb ze alle vijf geraakt. 6: Ik heb er drie geraakt. Maar
allemaal maar een keer da’s uh ja, ga ik het niet mee halen he. 5: Ik zie dat we een goed team
hebben. 6: Ja dat gaat hem worden ik voel het. 5: Er zit er een rechtsboven bij (.) in het hoekje. 6:
Wil jij nog pieken of… 5: Nee hij zit hier zeg maar naast me. 6: Dat bedoel ik, zo! 5: Weet niet wat
dat in een keer was. Maar dood is ‘ie in ieder geval. 6: Effe een wapen hebben jongens. 5: Eentje
van achter. 6: Dat was ik. 5: Zo die is ook meteen… pats… 5: Ik wou net zeggen, gelijk eh…
Wapens kopen? 6: Gaan we ook echt kopen? 5: Ja ik weet niet, ik had op zich wel geld. 6: Uhm,
pro negentig, kom maar. Ik heb hem geblocked, komt goed. Ik ga even rechts kijken. 5: What the
hell is een master commander? 6: Volgens mij is dat hoger dan die van ons. 5: Bestaat niet eens.
Volgens mij. 6: Oh, nou dat wordt lachen. Ik weet het niet, want eentje boven mij is Eagle, en dan
eentje (…). 5: Als de rest ook nog… ik zit hier een beetje vast. Maar er komt een ander team…
kijk dat scheelt alweer. 6: Jezus. Nou da’s een minder. 5: Kom op. Kom op. 6: Ween een hit. Op die
jongeman. 5: Ach misschien kan er ik weer een (.) zo. 6: Ja gelukkig. Kunnen we alleen maar
hopen. 5: Dat (.) ding is ook wel lelijk zeg. Sjonge jonge. 6: I shall rabbit you heeft ‘ie het
genoemd. 5: I shall rabbit you? Dat is altijd een goede naam voor je wapen. 6: Ik las I shall
revenge you. 5: Ja dat dacht ik eerst ook maar dat kan toch niet dacht ik. 6: Hoppa! 5: Kijk! 6: Ho
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heb je nog een betere eagle. 5: Ja maar hoe heten die ranks dan? Ik heb geen idee. 6: Er zit er
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verkeerde he. Pak die hostage. 5: En gaan. 6: Ah so close but so far. Hier, kicken maar. Kicken
maar. 5: Okee, weg ermee. 6: Alsjeblieft! Maar da’s een (.) dat zal toch niet lukken. 5: Nee dat zal
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inderdaad wel… 6: Maar ben blij dat we hem gekocht hebben net. Kan er slecht tegen als die (.)
in een keer binnen komen lopen. Dan raak ik altijd die kozijnen enzo. 5: Maar da’s beter dan die
randjes de hele tijd eh… 6: En dan blijkt dat hun alle drie alweer gekocht hebben terwijl ze
tweeduizend hadden. 5: Ah ja dat scheelt. Dat geeft wel een beetje aan wat voor mensen er
spelen. Ja ik weet het niet. 6: Ga maar op hem zitten, dan kan je het wapen zo pakken. 5: Hij heeft
ook een scout gekocht. 6: Hij heeft gewoon iemand geschoten! 5: zo. 6: Ja dat wordt nog wat. 5:
Ze hebben ook nog geen kills allemaal. 5: Eentje, underpass. 6: weer die trap. 5: Mijn trap, jouw
trap? 6: Jouw trap. Ik zit als je links gaat. 5: Maakt niet uit. Maar hij heeft underpass dus ik… 6:
Pak dan een kogel in je hoofd. 5: Ja of niet. 6: Hallo, hallo, hallo. Hij heeft me niet door. Ik gewoon
op ‘m schieten dan. Ik blijf gewoon staan hoor. 5: Ja, dood zal die gaan. 6: Ik heb nog zeven
kogels. Kijk die hele muur is rood. Zie ze langsvliegen hier. 5: Daar ligt misschien een wapen. 6:
Ja vast wel. Ik zie dat hij nu ook eens serieus bezig is. Ho, zit ‘ie weer. 5: Ik snap niet waarom die
jou nog niet geschoten heeft eigelijk. 6: Weet ik ook niet. 5: Ik weet niet. Hoppakee! Okee. 6: Hoe
vaak heeft die ander ‘m geraakt? Eenennegentig. 5: Da’s niet genoeg he. 6: Nee dat is zeker
waar. 5: Tijd om door mijn hoofd geschoten te worden. Kom maar. 6: Zal ik nu met (.) doen? Dat
gaat wel goedkomen nu. 5: Okee. 6: Als ik nu doodga, dan zal het nog goedkomen. Oh, die is dood.
Ho daar komt in een keer een flash binnen.5: Ah links okee. 6: (…) om het hoekje weer. Ik ehm ik
weet niet, ik kan die mensen nooit schieten, nooit. Jezus. 5: Nou. Helemaal toppie. 6: (…) 5: Ja ze
worden wel een beetje (.) nu die twee gasten… 6: Misschien moet ik niet mee gaan anders ga ik
ook dood. Kan wel rechts proberen met een (.) Die heb jij gekocht?. 5: Ja, ik had geld dus ik denk
ik probeer ook eens wat. 5: Die gasten (…). 6: Ik sta klaar om ze ook terug te pakken, kom. 5:
Okee. 6: Zal ik hem blokken? 5: Staan er nog twee boven, ho. 6: Dat was een beetje lucky, maakt
niet uit. 5: Ja dat is gewoon mazzel. 6: Ik zal even de stairs checken. 5: Okee hier de stairs op. Oh
hij heeft ‘m gewoon. Heb ‘m aangezet, huppekee. 6: Ik weet niet eh… Die gast met die (.) elke
keer. Kan wel zijn dat hij bij ons zit. Hij is hier. Ik heb geen (.). 5: Ik loop wel effe via de andere
kant. 6: Hoppa. 5: Okee, nou, zolang ik lucky (.) blijf schieten komt het wel goed. 6: Okee ik ga
gooi ik wel een molotov door de ruit. Normaal smoke ik altijd maar… 5: Door de ruit vind ik
altijd een beetje gewaagd maarre… 6: Nee ik weet precies hoe ik hem moet gooien om hem bij
die linkergang te krijgen. Oh, iemand anders weet ook hoe ‘ie een (.) naar binnen moet gooien.
Ehm okee. 5: Okee. 6: Hij heeft hem net gemist. 5: Nou gelukkig. Er is een AP rechts dus daar ga
ik ook niet heen. 6: Die gast jongen, echt. Ik switchte net naar mijn smoke en hij kwam de hoek
om. Die AP staat nog steeds dus daar wil ik niet heen. 5: Die tien mensen telt… 6: Zo da’s een
slechte (.)! Daar ging die hostage. Waar gaat ‘ie heen? Naar rechts? 5: Uh ja. Kleine lobby. 6: Oh
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eens wat nieuws proberen. Ho, im in for a treat. Ik ga de uitgang gewoon even smoken. En dan
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toch niet, hij loopt weer terug. Hij loopt die T-sprong in, ik weet niet waarom. 6: Waar loopt ‘ie
heen? Hij had allang gewoon daar kunnen zijn. Als ‘ie nou (.) wordt jongen… 5: Ja ongetwijfeld.
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Hij had er toch drie? 6: Check die installatie, dat vind ik altijd prachtig. 5: Ja, dat zijn de beste. 6:
Dit is wel de slechtste. (…). 5: Ik ga zo doodgeschoten worden, ik voel het nu al. Ho! 6: Zo! Dat
was een applausje waard, wat daar gebeurde. 5: Hij staat boven je. 6: Ik heb niemand meer
geschoten sinds de eerste ronde. Ik heb drie in de eerste ronde ja. Die gast… ik ga nou… elke keer
mis gericht. 5: Ja dat zou je onderhand moeten weten. 6: Ja dat weet ik ook wel, ik kan ook niet
schieten. 5: Okee fair enough, fair enough. 6: Ik zeg toch, als mensen daar naar binnen komen
kan ik ze niet schieten. Als ik naar buiten kijk en er zitten drie AP’ers geladen dan schiet ik ze zo
door het hoofd. 5: Ik wou zeggen, geen probleem. 6: Oh hij heeft ook iets gevonden waardoor hij
dus precies… Hij gooit dus net gewoon een (.) recht in m’n gezicht door de ruit. Die gast heeft dit
level net iets vaker gespeeld dan ik. Dan de bedoeling is. 5: Ik zag je wel, kom op, piek nog een
keer. Doe het voor Mark. Fucking josti. Ah okee ze hebben mij ook gezien. Dus eh, alles wordt
ongunstig. 6: Kan niet raken hoor. Jij wel? 5: Okee. Ik heb ook eentje. Gelukkig zijn de twee beste
nog over, dat scheelt.6: Ja er zit er eentje op mijn plek. 5: Op jouw plek? Okee. 6: Stuur ik mijn
teameenheid heen. 5: Goedzo. Ja ik ga zo de stairs wel op. Zeg maar als jullie een beetje gaan dan
eh.. 6: Serieus. Ik werd afgeleid door een schaduw. 5: Hij zit links van je, boven. 6: Ja daar was ik
al bang voor. 5: O okee. 6: Wow zo slecht van mij. Maar ja. Ik dacht dat ik iemand zag lopen
vanuit mijn ooghoek maar dat was gewoon een bewegende ventilator met een schaduw op de
grond. Ja, ik weet het. 5: Raap die poep even bij elkaar, opschieten. Dit is echt onzin gewoon.
Sjonge jonge jonge. 6: Nou ik vang ze gelukkig ook wel. 5: Ja dat helpt altijd. 6: Ik heb gewoon
niemand geraakt net. 5: Da’s helemaal mooi. 6: T’is te druk he, dat kan ik niet aan. 5: Ja nee ik
weet het. Ik weet het. 6: Ik heb er een! 5: Sjonge jonge jonge. Wel gelijk de lelijkste, dat scheelt. 6:
Zijn ze allemaal crasht of eh…? 5: Ik weet het niet. (…) 6: Wat? 5: Ik zag hem nog niet, maar
schijnbaar zag hij mijn hoofd al wel, dat scheelt. Da’s altijd lekker. Nou is er dus eentje die kijkt
naar de trap. Ga jij maar. 6: Hij was eerst hier en toen liep hij terug. Maar die ander die is volgens
mij al doorgelopen. Nu heb ik vijftig seconden. 5: Ik hoor wel een (.). Volgens mij daar. Oh niet
daar in ieder geval. Moet wel zeggen daar had ik hem sowieso niet verwacht. 6: Jezus christus
beetje op een rare plek momenteel. Hij zit echt op die span zo’n beetje. Dus in dat opzicht is het
misschien wel weer… ik wil niet zeggen logisch maar… 6: Niet helemaal belachelijk. 5: Nee
precies. Volgens mij heeft ons team het ook al opgegeven. Zijn er weer twee gerust. Okee, kan
ook. Ligt een wapen die je kan oppakken. 6: Zeventachtig. 5: Nou da’s niet genoeg. 6: Nee. 5: Je
krijgt dertien voor de poging hoor dus eh… 6: Okee.
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RESPONDENT 7 EN 8
GAME: ARMA 3
DUUR: 37.58 MIN
GETRANSCRIBEERD: 36.13 MIN
(.) Woord onverstaanbaar
(…) Zin overstaanbaar
7: Ik ben veels te lui om shit.. Ahhh! De helikopter is weg! 8: Ik heb nu een of andere kut riffle. Ik
wil er vanaf. 7: Is dit onze (.)? 8: Ja ik den het ja. 7: Ga nuttig zijn. 8: Nuttig zijn? Wat is dat? 7:
Effe kijken. Maar we hebben al de hele map. Valt mee. Oh ik moet fucking ver gaan rijden, daar
heb ik geen zin in. Dat zijn die blauwe… 8: Kunnen we niet gewoon in een helikopter gaan zitten
ofzo. 7: Kunnen we maar er is geen helikopter. 8: Wat zijn al die knopjes zonder tekst? Ik heb nu
niet zoveel amo maar dat maakt niet uit. Wat, nee ik wil die niet die (.). Ja, zo he he. Okee. Let’s do
this shit. Woh allemaal Franse tekst, wat is dit? Ja, als je bij map zit… Ik heb trouwens
Planetarian (.) gekocht. 7: Oh chill. En hoe is ‘ie? 8: Waardeloos. 7: Haha serieus? Fucking...
Wacht effe, Planeterian is toch dat ene waar ze (.) het over hadden? 8: Ja ja ja. 7: Dat zou
awesome moeten zijn. 8: Ja maar hij is nog in (.), die cameria is echt bagger gewoon. En je kan
alleen multiplayer dus ik deed gewoon een random multiplayergame en ik vroeg zo hoe de fuck
werkt dit en niemand gaf antwoord. Kut mensen. Dus ik was een beetje aan het kloten en op een
gegeven moment kwam er zo’n sattelite die me opblaasde en toen was ik dood. Toen had ik
zoiets van fack dat. Maar het idee is nog steeds wel vet hoor maar je gaat zo’n beetje dwars door
de planeet heen enzo. 7: Lekker. 8: Ja. 7: Waar zijn we eigenlijk heen aan het vliegen? Naar de
vijand. 8: (…) Het is een beetje verspreid allemaal. 7: Dit is echt een gigantische map. 8: Ja maar
ik bedoel meer van er is niet echt een (.). Meer random een paar blauwe dingetjes. 8: Gelukkig
hebben andere mensen geld gekocht, geld voor helikopters. Oh vet we hebben nummertjes
Alfabetletter beoel ik, sorry. Ik ben ‘O’. 7: Okee dan. Duurt lang. 8: We zijn al over de helft. 7: Da’s
best ziek je hebt gewoon zo’n grafisch effect voor die (.), zie je dat? Ik weet niet of de settings
hoog genoeg staan maar de uitlaat… 8: Mijn settings hoog genoeg? Fuck you! Ik heb bijna alles op
ultra staan. 7: Ja weet ik veel. Die uitlaat van die helikopter daar komt zeg maar die lucht uit… 8:
Ja die lucht dat is al sinds de (.). 7: Oh dat is me nooit opgevallen. 8: Nee, is wel cool. 7: Maar op
ultra joh? 8: Niet alles maar een aantal dingen.

December 6, 2013

achter ons hoofd. 7: Wat voor nummertjes? 8: Elke stoel heeft een alfabetnummer. 7: Oh. 8:

Schieten & Schelden
4.14 t/m 4.41 Off game conversatie

63

8: We gaan gewoon binnen twee minuten weer dood hier want we hebben geen (.) bij ons of wat
dan ook. 7: Wat is dat zwarte wat daar ligt? 8: Welk zwarte? 7: Dat zwarte.. iets zwarts.. o laat
maar. 8: Wacht ik liep op gegeven moment… Dat moet ik niet meer doen. 7: Nee dat is niet
handig. Okee, waar gaan we heen? Even kijken… even kijken… Oh we zijn gewoon naast dat ding
al. 8: Ja. 7: Moeten we meer tactisch doen. 8: Tactisch? Jij bent vast niet degene die nu achter een
steen knalt. 7: Nee. 8: Die idioten. Hoe raad ik het? 7: Des te meer reden om aan te vallen als een
idioot. 8: Waarschijnlijk is het nog niet eens verdedigd. Ga jij eerst? 7: Ja hoor. Ik zie een vehicle.
Zie jij dat ook? Ik weet niet of het (.) is of niet, maar ik zie zo’n (.) achtig ding in het water. 8: Ja
heel erg in de verte aan de andere kant zeg maar. 7: Ja. Ik denk dat ‘ie onbemand is. Hij wiebelt
een beetje. 8: Je kan inzoomen met jou eh… 7: Oh goeie. Laten we eens kijken. 8: Voor hetzelfde
geldt is ‘ie gewoon geparkeerd. Ik heb geen scope of wat dan ook. Dat is kut. 7: Ja hij staat daar
stil. 8: Hij rijdt, hij rijdt. 7: Ja ja. Oh we worden beschoten. Hoe werkt die (.) van die RPG? Hoe
moet ik weten wat eh.. 8: Als je T doet volgens mij dan lock je. 7: Nee ik heb gewoon zo’n domme
RPG. Laat maar. 8: Een domme RPG. Da’s kut voor je. Het is eh… Oja ik word nu ook beschoten.
Het is tweehonderd, driehonderd meter zoiets. 7: Ja ik ga het niet proberen. Wacht eerst tot ze
dichterbij... 8: Ehm ik ren wel naar die stenen. 7: Ja dat is hier waar die dude is die op ons
schoot. 8: Nope geen idee. 7: Wauw dat was best wel fucking close. 8: Ik leef nog steeds dus erg
dichtbij kan hij niet zijn. Ben er bijna. Links, een focking hele groep, links! 7: Links? 8: We zijn
dood. 7: Okee dan. Lig jij nou bij het gras? Oh daar. Ja maar zijn dat (.)? 8: Dat zijn (.). Ah kut ik
ben dood. 7: Kut. Ik heb het overleefd denk ik. 8: Lives remaining. Honderd. 7: Je kunt toch
gewoon een RPG pakken en schieten. 8: Gewoon met de RPG schieten en kijken wat er gebeurd.
7: Ja dat bedoel ik. 8: Lucky (.) can heal you. 7: Oh oh. Eerst effe RPG-en. Ik ga echt zo hard falen
maar… 8: Tien minuten voordat ik definitief dood ben. 7: Hoeveel meter was het ook alweer?
Tweehonderd, driehonderd? 8: Dat voertuig? 7: Nee die (.). 8: Honderd. 7: Oh facking bullseye. 8:
Nice. 7: Okee dat was misschien niet helemaal… Ik gooide iets te hoog. 8: D’r reed ook een APC
rond die je moest opblazen. 7: Ja da’s waar. Da’s ook niet heel onbelangrijk. Ah kut word
beschoten. Oh daar is die APC. Oh shit ik moet deze kant op. Zou die (.) die APC? 8: Ja, denk het
lame. 8: Dat is wel okee hoor. 7: Nee dat is lame. 8: Dan heb je tenminste altijd een beetje actie
zeg maar. Kunnen er tenminste mensen tussen zitten die het ownen. Zit jij nu achter ons bij de
bosrand? 7: Soort van zeg maar. 8: Ja dan zie ik jou. 7: Ah ik ben dood! 8: Ah kut. Okee respond.
Oh wacht kut dat was al de derde mens. Persoon. 7: Maar sta jij nou achter mij? 8: Nee ik ben nu
bij de base. 7: Misschien dat ik het nog kan redden. Gaan we base aanvallen of? 8: Ja gewoon
base. Oh ik kan een rangefinder pakken. 7: Cool. 8: Scopes, waar zijn de fucking scopes. Alle tekst
doet het niet da’s echt kut. 7: Ik heb zin om zo’n heli op te blazen. 8: We moeten het wel drie
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kwartier volhouden weet je nog. Ah scopes. 7: Zit je er al in of niet? 8: Ho kut. Spotters. Okee ik
zit er nu ook in. Jij zit op J toch? 7: Uh, ik, kan ik mijn eigen letter zien? 8: Ja je kan je eigen letter

64

zien. Geloof ik. 7: Ik zit hier. 8: Ja ik zag je net kijken dus dat ben jij. Okee weten we dat voor de
volgende keer. Moeten we meer ons best doen enzo. We hebben het langer volgehouden dan
twee minuten. 7: Ja, tja. 8: Tweenenhalve minuut, da’s ook goed. 7: Moeten we weer vijftien
kilometer vliegen. 8: Too much. Welke grapjas bedenkt dan ook dat ‘ie een zandvlakte wil zonder
enige vorm van dekking. 7: Mag ik die Fransen wel uitschelden? 8: Tuurlijk. Fransen mag je altijd
uitschelden. Da’s okee. Verder niks racistisch ofzo hoor maar… Fransen zijn raar. Ik zie je niet
typen welk kanaal ben je eigenlijk? 7: Ik weet niet eens welke ik ben. 8: Oh ik hoorde je allemaal
typen namelijk. 7: Ja ik zat een beetje terug te… Zelf Fransen verdienen een tweede kans. 8: We
kunnen ook naar (.). 7: Ja. 8: Da’s mooi want da’s veel dichterbij. Da’s maar vijf kilometer. 7: Naar
waar gaan we? We gaan naar dat lo-lo, hoe heet dat… Lowannina volgens mij. Toch? 8: Nee joh
dat is… We vliegen nu richting het zuiden, niet richting het oosten. We zitten in een mohawk. 7:
Oh. Ik geloof je. 8: Resist. 7: Resist? 8: Zo heet de pilot. Kijk daar is een dorpje of een huisje in elk
geval. Het is niet eens een dorp te noemen. 7: Wat denk je, gaan wij terug geschoten worden of
gaan wij terug geschoten worden. 8: Ik denk dat er een tank staat die ons dood schiet zodra we
naar buiten stappen. 7: Ik denk dat ik nog een kilometer mag lopen. 8: Misschien is het een (.)
piloot, zet ‘ie ons een beetje ver weg neer. Vast niet, nee. Jammer joh. 7: Zevenhonderd meter. 8:
Maar ik dacht dat jij hem had. O nee, wacht, ik weet het niet. 7: Maar we zijn nog niet dood. En ik
zie geen tank. 8: Het valt mee inderdaad. Maar we zijn ook nog niet uitgestapt he. 7: Dit is ook
echt… Er staan er gewoon (.) onder ons in het grasveld. 8: Oh godverdomme. 7: Oh jezus wat een
mongool. 8: Dit is ‘ie niet aan het doen. Okee, spring er weer een af van mijn auto, kijken of we
het halen. 7: Is dat friendly? 8: Ik, ik denk het niet. We gaan dood he. Fuck die shit. 7: Wauw.
Volgens mij is het friendly. 8: We zijn red four he. 7: Ja we zijn red four. We worden wel gelijk
beschoten he. Gooi smoke. Ik heb een smoke gegooid. Schiet je ze gewoon neer? 8: Daar is de
enemy. 8: Is de helikopter dood? O god. 7: De helikopterpiloot is dood. 8: Hoe komen we dan
naar dat gebouw. Fuck dat. Ben jij dat? 7: Jawel. 8: Ja. 7: Fuck nee, effe serieus. 8: Ja maar ik zei
ben jij dat en toen schoot je? 7: ja ik zei ook ben jij dat toen zei je nee. 8: We hebben elkaar dood
ik je zo wel weer maar ja. 7: Oh wat zijn we goed bezig. 8: Ja we zijn awesome. No medics nearby.
7: We kunnen opzich die MQ moven. Maar dan zijn we wel een tijdje onderweg. 8: De MHQ
wordt gemoved trouwens. 7: Oh ja ik zie hem. Weet niet waar die is maar… 8: Voor de
duidelijkheid, hij begon met schieten he. 7: Uh huh. 8: Niet overtuigend genoeg? 7: Nee. 8: Waar
gaat die MQ heen? We kunnen ook naar main base en gewoon wachten. 7: Ja ik ben al bij base. 8:
Uhm, wat was dat? 7: Ik wilde effe een RPG schieten. Ik had nog niet eens reloaded die RPG. 8: Ik
pak… ik ga effe gear uitzoeken. Oh vet je kan allemaal statistische shit meenemen. 7: Statische
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shit? 8: Ja dan heb je misschien een beetje zo’n… waar is m’n gear.7: Zal ik als piloot instappen?
Ik ga als piloot instappen. Oh ik wilde zo voorin gaan maar was te laat, hij was net iets sneller.
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Laat maar dan maar achterin. 8: Okee zit je erin? Ik wel. Zullen we nu in leven proberen te
blijven tot het einde? 7: Laten we dat doen. 8: Oh wacht ik zal jou in leven proberen te houden.
Niet neerschieten enzo. Wajoo hij praat tegen ons. 7: Oh shit. 8: Teamwork. Wat is dit? (…) Als
we tien grote hebben, hebben we (.) gecaptured. Dat scheelt weer. Waarschijnlijk gaan we nu
gewoon weer naar (.) toe. 7: (…). 8: Nee dat versta ik allemaal heel goed maar… 7: Sorry, ik zei in
(.) zijn ze aan het campen. 8: Oh ja, ik zie het. 7: Ik weet dat we beschoten werden maar het zijn
flares. 8: Flares? Wat is dit? Hij doet gewoon voorzichtig. 7: Hij denkt dat ‘ie cool is. 8: O nee
wacht nu dropt ‘ie ons gewoon boven de vijand want dat werkt ook heel goed. Godverdomme. 7:
Ik wil eigenlijk ejecten nu maar… 8: Geen ramp. Oh die hadden we wel kunnen pakken die zit al
in degear gewoon. 7: Oh dat hadden we moeten doen dan konden we eruit springen. 8: Hij is nu
een tactische U-beweging aan het doen zodat we niet doorhebben… 7: Yeah. 8: Jammer joh. 7: Ik
weet niet waar hij wel heen gaat. D’r is niks in zijn pad zeg maar. 8: Laka, hij gaat naar Laka
gewoon weer. Ach laten we blij zijn dat hij ons uberhaupt vliegt. Met de snelheid dat we elke
keer doodgaan he. Okee hij vliegt ook voorbij Laka what the fuck. Wat is ‘ie aan het doen?
Misschien is ‘ie nu pissed en gaat ‘ie ons heel ver weg dumpen. O nee, hij land ons gewoon veilig
in dat stukje vijfhonderd meter van de (.) vandaan. Valt dat effe mee. Wat is dit? 7: Hij stapt ook
gewoon uit die helikopter. Waar zijn we nu? 8: Uh we zijn vijfhonderd meter van Laka. We
moeten naar het zuiden. Zuidoost. Nee wacht, fack, ik keek verkeerd. Oosten. Ik loop wel achter
jou aan. Ik heb een nieuwe scope, een goeie. 7: Range finder. (...) 8: (…) Vierhonderd meter. 7:
Net niet. 8: Voor onze neus gewoon. 7: Hey ik heb er een gekilled. 8: En nu beginnen ze terug te
schieten. 7: OMG. Waarom is hij zo hard aan het falen? Ik weet niet wat ‘ie aan het doen is maar…
8: Hij is (.) of ziets toch? 7: Ja. 8: Ja precies. 7: Fucking yolo. 8: Ik zie een voertuig. Voertuig. Links.
Enemy (.) op zeventig graden. Zeventig graden, zestig graden. Oost, oost noord. 7: Oh mijn RPG is
leeg. 8: Hoe bedoel je leeg? 7: Weet ik niet. 8: Je hebt ‘m verspild. Wat een kutzooi. 7: Nee ik wil
dit niet. Oh god. 8: Wat ben je voor nutteloze ET? Een van die dooie heeft vast wel een EPC bij
zich. 7: Oh je bent al aan het (.)? 8: Ik ben nog aan het schieten. 7: Oh dan zit ik achter iemand
Indiers. Indiers, wat the fuck zeg ik. Ehm Iraniers. 7: Da’s toch wel exact het tegenovergestelde.
8: Okee ik kom nu ook naar het gebouw toegelopen. 7: Okee. Oh da’s de (.) die hier zit. 8: Ik word
nu wel door iets beschoten. 7: Ik heb heel veel… deze jongen is echt slecht. 8: Wat ben je nou aan
het doen? 7: Ik ben achter deze (.) aan het aanrennen. 8: Wow dat was fucking dichtbij. Ik zie
allemaal kogels om me heen. Like a motherfucker. Misschien zitten daar mensen he dat kan. 7:
Dat zou zomaar kunnen. 8: Dumdumdum. Oh kut als dat (.) is… 7: Nee dat is onze. 8: Nou dan
lijkt ‘ie er… hey ik zie… 7: Ik zag het. 8: Da’s wel positief. Want hij denkt oh jij bent toch ET dus jij
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killt dat. 7: Dat was wel (.). Ik zie nu wel twee vehicles. 8: Was dat… 7: Zo’n vehicle met een MG
bovenop. Kut is dat. 8: Hebben we, hebben we nou friendly heli support? 7: Uh no. 8: Huh was
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dat jij? 7: Ehm nee. 8: Nee want jij had geen raket. Ren jij als een gek op de vlag af? 7: Ja ik ben nu
bij de vlag. 8: Okee. 7: Sterf. Okee. 8: Ik loop nu achter je rug langs. Dus schiet me alsjeblieft niet
dood. 7: Ik zal proberen het niet te doen. Jeee gooi een glowstick. 8: Jee. 7: Oh ik heb ‘m. 8: Oh ik
ben zo blij dat nu elke scope een alternatief heeft. 7: Ja da’s waar. Hoe doe je dat ook alweer? 8:
Forward slash. 7: Ja. Dat komt nu deze kant op. 8: Ja dat wel. Ik zie niks maar ik word wel
beschoten. 7: Ik zie die (.) op je schieten. 8: Op een lijk. Hij schiet op een facking lijk. 7: Wat een
mongool. 8: Ja inderaad. 7: Wat denk je gaan we gekilled worden voor de finish? Ik denk het wel.
8: Waarschijnlijk wel. Gewoon zo’n helikopter die een coole pass doet. Werd jij nou beschieten
terwijl je naar een ander gebouw ging? 7: Nee. 8: Oh okee. Ik dacht er probeerde iemand op jou
te schieten maar… 7: Dan faalt ‘ie. 8: Heb je die lijken al gecheckt op een (.)? 7: Nee maar dat kan
ik wel doen. Da’s een goeie. Ja dit is volgens mij… ja. Missile specialist. 8: Oh shit. D’r ging net
iemand dood. Friendly fire. Godverdomme. 7: Okee. Ik heb nu een, iets gepakt. 8: Je hebt ook de
missiles? 7: Ik zie d’r geen missiles bij. 8: Je kan kleding open klikken he, het zit daar gewoon nog
in. 7: In die kleding? 8: Ja. Zeg maar als je de… 7: Oh ik ziet het. Super. Ah missile hoppa. 8: Kom
we gaan met z’n allen bij de vlag staan. Dan wordt een iemand geraakt en gaan we allemaal
dood. Jeee. 7: Zo, nou daar heb je twee missiles, hoppa. 8: Oh wacht ik heb nog een paar med kits
nodig dus.. 7: Wat is er met die vehicles die daar rond rijden? 8: Ik denk dat ze zijn opgeblazen
want ik zag een gigantische rookpluim eruit komen. Je kan trouwens niet het harnas van een
tegenpartij aantrekken, da’s echt jammer.
7: Op deze server niet of uberhaupt niet? 8: Deze kan je er wel af slopen. 7: Ik heb hem (.)
trouwens. 8: Oh nice. Oh heb jij nu een… 7: Ik heb iets gepakt. Schoot ik iets af? 8: Dan moet je
eerst de gun pakken en dan… 7: Ik heb nu zijn gun gepakt volgens mij. Ja, ik heb die scope. Goed,
let’s go. Hoe komen we uberhaupt ergens nu? Met die scope of…? Oh, het is voorbij. 8: Huh het is
voorbij, wat? Daar staat een voertuig. 7: Ik heb die kill. Van dichtbij. 8: Echt gewoon random ook.
7: Zullen we die tank opblazen of gewoon instappen? 8: We kunnen deze… godverdomme. 7: Hey
een EPC, zullen we een EPC pakken? 8: Nee dat kan niet. 7: Oh. Nee niet uit dat blauwe ding
kijken hoor waar we heen gaan draaien. Waarschijnlijk gaan we als nog naar (.). Ik heb nu de
dertien… Nee wacht niet dertien. Fuck. Ik weet niet wat de fuck ‘ie aan het doen is. Hij probeert
weg te blijven. Er is iemand. Waar is die sniper heen? Hij hoeft niet te rijden. Hij blijft wel op de
weg dat scheelt. Okee opnieuw. Hij heeft in elk geval geen wielen gesloopt, dat scheelt.
Achthonderd, negenhonderd meter. 7: Dan gaan ze ons van boven knallen ofzo. Dan zijn we
dood. 8: Ho, nee, dacht dat het dat was. Op zich kunnen we vanaf hier wel lopen. Het is
zeshonderd meter. Open veld. Eigenlijk wil ik zo nu ongeveer stoppen anders gaan we gewoon
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schieten. 8: Hier kom, stap gewoon in. 7: Oh. 8: Jij mag in de achterbak zitten. 7: Jee. 8: Even
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dood. Fuck die shit. Driehonderd meter. What the fuck is die gozer gestoord ofzo. Eruit. 7: Get
out. 8: Oh godverdomme we worden beschoten, weg hier. Okee ik leef. Ik zit achter jou. 7: Ik ook
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ik ook.Hij is leeg, verdomme. Ik denk dat het huis ook leeg is. Oeh shit. 8: Oh da’s dichtbij. 7: Oh
shit, er staan er echt vijf, damn. 8: Niet schieten he ik zit in hetzelfde huis. 7: Oh shit ik heb geen
kogels meer. Oh kut. Pistool. Ik heb geen granaten. 8: Oh. 7: Hoppa gepistolled bitch. Die rifle is
echt kut zag je dat. 8: Au au au. 7: Je bent geraakt ik zag het. Wil je healen? 8: Heb jij een med kit?
7: Ik weet niet ik krijg de optie om je te healen dus het zal wel. Maar ben je echt wounded of valt
het wel mee? 8: Ik knipper rood en ik bloed maarja… 7: Is dat erg? 8: Ik heb geen idee. Danke
schon. Healed! 7: Wow wow wow. Holy shit. Nice! Ik ga niet langs deze kant rijden. 8: Ik zit in de
bosjes aan de linkerkant van het huis. 7: Ben jij dit? 8: Ik zit in de bosjes. 7: Ik weet niet of dit een
IA was of niet. Hij lekt als de tering. Ja dat was een IA. Kut. Ik ben dood. 8: Oh ben je dood
gegaan? Ik leef nog. 7: Ja in dat andere huis daar was een soort van schuurtje naast. 8: What the
fack hij leeft nog. Er zitten vijf kogels in zijn lichaam.Kut. Het was ook te mooi. 7: Restarten maar.
EP’s, daar staat een heli. 8: Vergeet niet nieuwe kogels te pakken. 7: Moet je dat halen? 8: Ja. 7:
Wat slecht. 8: Je haalt gewoon elke keer als je doodgaat zeg maar. Maar waar… al die buttons
zijn… 8: Het is de tweede button, je moet zelf onthouden welke het is. Ik zoek een med kit. O hier.
7: Okee ik denk dat ik hem heb. 8: Ook voor je assault rifle? 7: Ja. Waarom hoor ik zeg maar de
heli alsof ‘ie draait en zie ik niet de motors draaien? 8: Kut ik ben kicked off. Fucked up. 7: Fuck
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Bijlage 8: ingevulde vragenlijsten
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Respondent 1
Leeftijd: 27
Geslacht: M
Opleidingsniveau: HBO
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
1

2

3

4

5

Helemaal eens

8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

December 6, 2013

Helemaal oneens
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10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

Helemaal oneens

1

2

3

4

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.

December 6, 2013

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.

Schieten & Schelden
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

70

Open vragen
Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit scheldwoorden?
Ik denk dat ik rond de 10% zit.
Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Als het slecht gaat krijg ik een last van frustraties en irriteer ik me aan alles in de game. Als het
goed gaat dan ben ik blij.
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Nee ben me totaal niet bewust met welke worden ik scheld.
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
Ja, dit gebeurt als ik wordt neergeschoten, of als ik op een punt ben waar ik al te vaak ben geweest
en dit niet de juiste route is.
Waarom schold je op die momenten?
Frustratie omdat het niet lukt terwijl ik het wel kan.
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Frustraties, gewoonte
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
Geen idee
Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?
December 6, 2013

Ik ben me niet heel erg bewust van mijn scheldgedrag, krijg er ook geen speciaal gevoel van.

Schieten & Schelden
Respondent 2

71

Leeftijd: 26
Geslacht: M
Opleidingsniveau: HBO
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

2

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

3

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

Helemaal oneens

1

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

December 6, 2013

8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.

Schieten & Schelden
10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

3

Helemaal eens

72

11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

5

Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

3

Helemaal eens

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

4

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
1

Helemaal eens

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.
Helemaal oneens

3

Helemaal eens

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

Helemaal eens

December 6, 2013

Helemaal oneens

Schieten & Schelden
21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.
Helemaal oneens

2

73

Helemaal eens

Open vragen
Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit scheldwoorden?
10 %
Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Weinig tot geen, ik voel mij niet persoonlijk verbonden met het personage.
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Nee, eigenlijk niet
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
Deels…
Waarom schold je op die momenten?
Frustratie omdat het mij niet lukt.
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Frustratie.
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?

Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?
Ontlading.

December 6, 2013

Ontlading.

Schieten & Schelden
Respondent 3

74

Leeftijd: 25
Geslacht: Man
Opleidingsniveau: HBO
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

December 6, 2013

8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.

Schieten & Schelden
10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

75

11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.
Helemaal oneens

1

2

3

4

Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

December 6, 2013

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.

Schieten & Schelden
Open vragen

76

Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit scheldwoorden?
Percentage op basis van woorden denk ik 15%, percentage op basis van zinnen waar een
scheldwoord in zit 50 a 60 %.
Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Deze niet zo veel, wat snellere misschien heftigere, sppanning, stress, frustratie,
overwinningsdrang.
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Lastig maar, Kut, Kanker, Klote, Motherfucker komen waarschijnlijk wel langs.
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
Vast toen het slecht ging tijdens het spelen.
Waarom schold je op die momenten?
Frustratie!
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Frustratie!
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
Loslaten van stress, algemene reden dat mensen schelden.
Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?

December 6, 2013

Emotionele ontspanning.

Schieten & Schelden
Respondent 4

77

Leeftijd: 24
Geslacht: M
Opleidingsniveau: MBO

Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
1

2

3

4

5

Helemaal eens

8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

December 6, 2013

Helemaal oneens

Schieten & Schelden
10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

78

11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

Helemaal oneens

1

2

3

4

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.

December 6, 2013

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.

Schieten & Schelden
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

79

Open vragen
Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit scheldwoorden?
40a 50% (ook buiten gamen om scheld ik regelmatig)
Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Vooral frustratie omdat ik vind dat ik er niet goed in ben.
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Dit zijn mijn standaard scheldwoorden: fucking, kut, kanker, heumeu.
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
De meest hectische momenten van t spel.
Waarom schold je op die momenten?
Uit hectiek.
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Frustratie.
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
Niets, ben een flapuit, heb t niet door.
Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?

December 6, 2013

Normaal niets, maar nu t is geobserveerd schaam ik me toch wel enigszins.

Schieten & Schelden
Respondent 5

80

Leeftijd: 25
Geslacht: M
Opleidingsniveau: HBO
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

December 6, 2013

8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.

Schieten & Schelden
11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

81
Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.
Helemaal oneens

1

2

3

4

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.
1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

December 6, 2013

Helemaal oneens

Schieten & Schelden
Open vragen

82

Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Vreugde, trots, voldoening, frustratie, haat, woede, teleurstelling, gevoel van overwinning, angst,
adrenaline rush.
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Niet altijd, maar over het algemeen de “standaard” scheldwoorden als: kut, fuck, godverdomme en
soms vast nog wel iets anders creatievers.
Voor een vreemde medespeler die iets stoms doet waardoor we verliezen scheld ik wel eens met
mongool, josti, retard of iets dergelijks maar dat zeg ik niet ingame en alleen tegen mijn
medespeler die met mij op voip zit. Ik scheld zelden iemand uit waar ik het direct tegen de persoon
zeg of schrijf, dat is meestal alleen als reactie ik zelf meerde malen uitgescholden ben en het
helemaal zat ben.
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
Daar ben ik niet echt mee bezig, mocht ik iemand anders uitschelden dan blijft het denk ik langer
hangen dan als het gewoon een kort scheldwoord uit frustratie is over iets wat ik zelf doe.
Waarom schold je op die momenten?
Over het algemeen uit frustratie over het dood gaan, het verliezen van een ronde, of het niet kunnen
schieten van mijn tegenstander.
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Om dezelfde redenen die ik aan gaf denk ik.
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
Frustratie, woede, in enige mate soms haat. Soms vreugde, bijvoorbeeld: fuck yeah.
Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?
nog steeds dezelfde gevoelens als voor ik schelde.
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Soms opluchting, maar over het algemeen is het gewoon een beetje een automatisme en ervaar ik

Schieten & Schelden
Respondent 6

83

Leeftijd: 28
Geslacht: M
Opleidingsniveau: MBO
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.

Schieten & Schelden
11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

84
Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.
Helemaal oneens

1

2

3

4

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.
1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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Helemaal oneens

Schieten & Schelden
Open vragen
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Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit scheldwoorden?
5%

Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
spanning, stress, voldoening, blijdschap, frustratie, teleurstelling, trots
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Ik scheld met niet zulke 'sterke' scheldwoorden, ik vermijd vaak ziektes, ik gebruik regelmatig 'kut,
jezus, verdomme, klootzak'
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
Vaak op momenten van frustratie of schrikmomenten
Waarom schold je op die momenten?
Soms lucht het op, andere keren is het gewoon pure frustratie en stress. Ligt heel erg aan mijn
stemming en wat er verder op dat moment in m'n leven speelt.
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Ik denk voornamelijk uit frustratie en teleurstelling, mijn medespeler scheld denk ik niet echt om
anderen te intimideren, het komt voornamelijk voor wanneer er verloren wordt.
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
frustratie, stress, irritatie, boosheid
Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?
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Vaak ben ik na het schelden nog steeds gefrustreerd, soms lucht het een beetje op.

Schieten & Schelden
Respondent 7
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Leeftijd: 21
Geslacht: M
Opleidingsniveau: HBO
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.

Schieten & Schelden
11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

87
Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.
Helemaal oneens

1

2

3

4

20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.
1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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Helemaal oneens

Schieten & Schelden
Open vragen

88

Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit
scheldwoorden?Hangt af van de sessie. Meestal denk ik 10% .
Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Ook dit verschilt. Soms relatief weinig emoties afgezien van frustratie. Andere keren komt er een
sterk concurrentiegevoel bij wat leidt tot (matige) boosheid, frustratie maar ook euforie.
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Niet specifiek, maar ik heb over het algemeen een vast scheldwoorden inventaris waarbij fuck, kut
en hoer het vaakst voorkomen.
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
Op momenten dat iets tegenzit in het spel. Er zijn bepaalde momenten die er uitspringen,
bijvoorbeeld doodgaan. Verder zijn er constante kleine tegenslagen waarbij het vaak voorkomt dat
ik er een ‘’kut’’ of een ‘’fuck’’ uitflap.

Waarom schold je op die momenten?
Ik scheld voornamelijk uit frustratie als gevolg van een gebeurtenis in het spel. Ik scheld zelden
tegen anderen. Schelden lucht op.
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Dit verschilt per persoon. Veel jonge tieners zullen bijvoorbeeld schelden om stoer te lijken of om
hun tegenstanders te intimideren. Ik denk persoonlijk dat de meeste mensen, net als in het dagelijks
leven, schelden als ‘’opluchting’’ ervaren na een frustratie of tegenslag.
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
Tijdens het schelden ervaar ik vaak een gevoel van boosheid/frustratie als gevolg van een
yeah’’ nadat je iets positiefs behaald hebt.
Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?
Na dit gevoel van boosheid/frustratie tijdens het schelden ervaar ik achteraf een gevoel van
opluchting doordat alles ‘’er uit’’ is. Schelden in positieve situaties versterkt voor mij het positieve
gevoel doordat er nadruk op gelegd wordt.
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tegenslag. Het gebeurd echter ook regelmatig dat het juist een positieve ervaring is, een ‘’fuck

Schieten & Schelden
Respondent 8
Leeftijd: 22

89

Geslacht: M
Opleidingsniveau: HBO
Stellingen
1. Als ik scheld tijdens het gamen, voel ik me opgelucht.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

2. Als mijn medespeler scheldt, voel ik me hierdoor geïntimideerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

3. Als ik scheld tijdens het gamen, ben ik hierna minder gefrustreerd.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4. Tijdens het gamen ervaar ik wel eens gevoelens van woede, waardoor ik ga schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5. Ik ben me bewust van mijn scheldgedrag tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

6. Als ik scheld tijdens het gamen, wordt het spel spannender.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

7. Als ik scheld tijdens het gamen, kan ik meer in het verhaal opgaan.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

8. Ik scheld tijdens het gamen om mijn tegenspeler(s) te intimideren.
1

2

3

4

5

Helemaal eens

9. Als mijn medespelers en ik schelden tijdens het gamen, voel ik me meer sociaal verbonden
met hen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

10. Ik scheld wel eens uit blijdschap tijdens het gamen, bijvoorbeeld bij een overwinning.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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Helemaal oneens

Schieten & Schelden
11. Als iets in de game niet gaat zoals ik het wil, scheld ik uit frustratie.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5
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Helemaal eens

12. Als ik gevoelens van stress ervaar tijdens het gamen, ga ik schelden.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

13. Ik scheld wel eens omdat ik zenuwachtig ben tijdens het gamen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

4

5

Helemaal eens

14. Als ik scheld, is dat gericht op mijn medespeler.
Helemaal oneens

1

2

3

15. Schelden tijdens is het gamen is voor mij een automatisme.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

16. Ik scheld tijdens het gamen omdat ik meeleef met mijn personage.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

5

Helemaal eens

17. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

18. Als mijn medespeler meer gaat schelden, doe ik dat ook.
Helemaal oneens

1

2

3

4

19. Als ik scheld, is dat gericht op de vijanden in de game.
Helemaal oneens

1

2

3

4

Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens

21. Als ik scheld tijdens het gamen, is dat gericht op gebeurtenissen in de game, en niet op
personen.
Helemaal oneens

1

2

3

4

5

Helemaal eens
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20. Ik scheld wel eens uit gevoelens van angst tijdens het gamen.

Schieten & Schelden
Open vragen

91

Hoeveel procent van je communicatie tijdens gaming bestaat volgens jou uit scheldwoorden?
Pff, zal ergens rond de 5% liggen schat ik zo. Overginds scheld ik mensen eigenlijk bijna alleen
maar uit als zij het zelf niet kunnen horen, het moet natuurlijk wel voor iedereen leuk blijven. Wat
frustratie uiten over iemand over een persoonlijke chat is iets heel anders als dit ook daadwerkelijk
in het spel zelf tegen die persoon zeggen.
Wat voor emoties of gevoelens ervaar jij tijdens het spelen van een first-person shooter game?
Verschilt ontzettend per game, maar meestal gaat je adreline level wat omhoog dus is het enigsinds
te vergelijken als het moment dat je omhoog aan het rijden bent in een achtbaan, een soort
angstige spanning in de betere games. Minder goede games hebben veel minder sfeer en moeten
hun meeste emoties halen uit interactie met andere mensen, daar hangt het dus heel erg af van de
mensen met wie je speelt.
Kun je je achteraf herinneren met wat voor woorden je hebt gescholden en zoja, welke?
Het blijft niet zo hangen maar de basis vloeken zullen vast voorbij komen als kut, verdomme,
fucking en wat simpele scheldwoorden als idioot, eikel, fransman. (Niks persoonlijks tegen fransen
hoor, gewoon een personal joke uit de middelbare school waar ik slechte cijfers haalde voor frans ;)
Kun je je achteraf herinneren op welke momenten je hebt gescholden?
Nee blijft niet echt hangen.
Waarom schold je op die momenten?
Schelden/vloeken heeft vrijwel altijd te maken met gebeurtenissen in het spel, het is niet alsof
mensen in willekeurige tirades uitbarsten :P Zoals al gezegd kan een hoge spanning
(stress/angst/frustratie) tot vloeken of soms zelfs tot schelden leiden.
Waarom denk je dat je medespeler scheldt tijdens het gamen?
Vloeken geeft een soort van opluchting, het is niks anders dan het uiten van gevoelens op een groffe
Schelden daarentegen gaat al snel te ver en ik moet over het algemeen niks hebben van mensen die
dat doen. Sommige spellen (Call of Duty als beroemd voorbeeld) staan er om bekend dat er veel
gescholden wordt, meestal door een wat jongere generatie gamers die het waarschijnlijk (?) doet
uit een misplaatste poging erbij te horen.
Wat voor gevoelens ervaar je tijdens het schelden?
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manier om op een simpele manier duidelijk te maken hoe iemand zich op dat moment voelt.

Schieten & Schelden
Dit hangt van de situatie af, zoals al gezegd ik vloek voornamelijk in situaties waar dingen niet
zoals gepland gaan en het stress niveau hoger ligt dan gemiddeld. Ik ‘scheld’ zo nu en dan ook op

92

incompetente teamgenoten, maar nogmaals, dit doe ik eigenlijk nooit direct tegen deze mensen en
alleen op een interne chat. Iedereen probeert ten slotte voor zijn/haar pelzier te spelen.
Wat voor gevoelens ervaar je na het schelden?
Niks wat specifiek blijft hangen. Is erg afhankelijk van de situatie. Zoals al gezegd het is voor mij
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een simpele en directe manier om gevoelens van stress te benoemen.

