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Introductie	  

We	  are	  all	  players	  now	  in	  games,	  some	  or	  many	  of	  which	  the	  media	  make	  -‐	  Roger	  Silverstone	  

	  

Dit	  citaat	  afkomstig	  uit	  het	  boek	  Why	  Study	  The	  Media	  (1999:	  66)	  is	  duidelijk	  geïnspireerd	  op	  

de	  beginwoorden	  uit	  de	  monoloog	  ‘As	  You	  Like	  It’	  (1599)	  van	  William	  Shakespeare:	  ‘All	  the	  

world's	  a	  stage,	  and	  all	  the	  men	  and	  women	  merely	  player’.	  In	  beide	  citaten	  wordt	  de	  

centrale	  rol	  van	  spel	  in	  de	  (media)cultuur	  benadrukt.	  Socioloog	  Johan	  Huizinga	  (1938)	  stelt	  

bovendien	  dat	  spel	  een	  essentieel	  onderdeel	  is	  in	  het	  ontstaan	  en	  bestaan	  van	  cultuur	  en	  

kenmerkt	  de	  mens	  als	  ‘homo	  ludens’	  (spelende	  mens).	  De	  rol	  van	  spel	  lijkt	  te	  zijn	  verhevigd	  

in	  de	  huidige	  (media)cultuur.	  Hoogleraar	  mediatheorieën	  Joost	  Raessens	  (2006)	  spreekt	  

daarom	  in	  de	  geest	  van	  Huizinga	  over	  de	  ‘ludificering	  van	  de	  cultuur’,	  hiermee	  duidend	  op	  

het	  proces	  van	  ‘verspeelsing’	  dat	  gaande	  lijkt.	  	  

De	  ludificering	  van	  de	  cultuur	  is	  volgens	  Raessens	  niet	  alleen	  af	  te	  leiden	  uit	  het	  

grote	  succes	  van	  de	  videogame,	  maar	  ook	  andere	  (digitale)	  media	  vormt	  zich	  naar	  de	  logica	  

van	  het	  spel	  (Raessens	  2009).	  Dit	  is	  goed	  zichtbaar	  op	  sociale	  netwerksites,	  ook	  wel	  Web	  2.0	  

platformen	  genoemd	  (O’Reilly	  2005).	  Zo	  is	  er	  op	  Foursquare,	  YouTube	  en	  Twitter	  sprake	  van	  

speelsheid	  die	  zich	  uit	  in	  het	  design	  maar	  ook	  in	  de	  ruimte	  die	  de	  mediaconsument	  heeft	  om	  

zich	  te	  manifesteren	  als	  de	  speelse	  gebruiker.	  De	  homo	  ludens	  openbaart	  zich	  door	  diens	  

participatie	  aan	  YouTube	  door	  het	  maken	  en	  uploaden	  van	  video’s,	  door	  het	  poken	  (virtueel	  

porren)	  van	  vrienden	  op	  Facebook	  en	  het	  maken	  van	  verhalen	  van	  één	  zin	  op	  Twitter.	  Het	  is	  

de	  spelende	  mens	  van	  Huizinga	  die	  zich	  in	  het	  digitale	  mediatijdperk	  lijkt	  te	  hebben	  

ontwikkeld	  tot	  de	  homo	  ludens	  versie	  2.0	  (Raessens	  2009).	  	  

In	  dit	  onderzoek	  zal	  deze	  verspeelsing	  van	  de	  digitale	  mediacultuur	  kritisch	  

benaderd	  worden	  door	  te	  onderzoeken	  welke	  functie	  speelsheid	  heeft	  op	  Web	  2.0	  sites.	  In	  

tegenstelling	  tot	  videogames	  die	  geconstrueerd	  zijn	  om	  het	  speelse	  element	  binnen	  een	  

formele	  structuur	  te	  doen	  ontstaan	  en	  te	  continueren	  (Salen	  en	  Zimmerman	  2003),	  blijkt	  het	  

speelse	  op	  Web	  2.0	  sites	  een	  bepaalde	  hybride	  tussen	  werk	  en	  spel.	  Want	  terwijl	  de	  

gebruiker	  aan	  het	  ‘spelen’	  is	  op	  de	  Web	  2.0	  platformen	  ontstaat	  er	  voor	  de	  makers	  ervan	  

waardevolle	  data	  die	  commercieel	  geëxploiteerd	  wordt	  (Petersen	  2008).	  Dit	  gebeurt	  

voornamelijk	  door	  het	  verkopen	  van	  data,	  afkomstig	  van	  de	  homo	  ludens,	  aan	  adverteerders.	  

De	  gebruiker	  creëert	  zo	  al	  spelend	  meerwaarde	  in	  de	  ‘digitale	  economie’	  (Terranova	  2000).	  

	   Dit	  maakt	  de	  Web	  2.0	  site	  tot	  een	  interessant	  onderzoeksobject	  omdat	  ze	  voor	  haar	  

inhoud	  afhankelijk	  is	  van	  gebruikers,	  maar	  deze	  gebruikers	  ook	  op	  een	  bepaalde	  manier	  

onderwerpt	  aan	  een	  systeem	  dat	  gebruikt	  wordt	  voor	  commerciële	  doeleinden	  (Petersen	  
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2008).	  De	  vraag	  is	  dan	  wat	  de	  rol	  van	  spel	  is	  op	  deze	  platformen.	  Worden	  de	  speelse	  

elementen	  door	  de	  makers	  ervan	  expliciet	  toegevoegd	  om	  gebruikersactiviteit	  te	  

genereren?	  Zo	  ja,	  heeft	  spel	  dan	  nog	  wel	  de	  rol	  die	  Huizinga	  en	  Silverstone	  aangeven	  in	  het	  

bestaan	  en	  ontstaan	  van	  (media)cultuur?	  Silverstone	  stelt	  daarom	  terecht	  de	  vraag	  of	  de	  

(spelende)	  mens	  speelt	  om	  te	  winnen	  of	  dat	  deze,	  in	  de	  late	  kapitalistische	  maatschappij,	  

een	  geboren	  verliezer	  is	  (1999:	  65).	  Speelt	  de	  homo	  ludens	  onbaatzuchtig	  voor	  zijn	  eigen	  

plezier	  en	  is	  er	  sprake	  van	  de	  ‘zuivere	  spelsfeer’	  (Huizinga	  1938)	  of	  dient	  het	  spel	  ook	  een	  

ander	  belang?	  Het	  is	  het	  belang	  van	  de	  homo	  ludens	  2.0	  tegenover	  dat	  van	  de	  maker	  van	  

Web	  2.0	  platformen	  die	  economische	  waarde	  genereert	  uit	  de	  activiteiten	  van	  de	  

eerstgenoemde.	  	  

Door	  in	  dit	  onderzoek	  te	  analyseren	  in	  hoeverre	  spel	  op	  Web	  2.0	  platformen	  een	  

nieuwe	  vorm	  van	  arbeid	  is	  in	  de	  digitale	  economie,	  is	  het	  mogelijk	  te	  beoordelen	  of	  er	  

sprake	  is	  van	  winnaars	  en/of	  verliezers.	  De	  metafoor	  winnaar	  staat	  in	  dit	  onderzoek	  voor	  de	  

Web	  2.0	  gebruiker	  die	  middels	  spel	  cultuur	  produceert	  die	  vooral	  van	  waarde	  is	  voor	  

hemzelf.	  Deze	  waarde	  ligt	  in	  de	  rol	  van	  spel	  in	  mediaconsumptie	  zoals	  John	  Fiske	  (1987)	  dit	  

aangeeft	  waardoor	  ‘speling’	  ontstaat	  in	  de	  betekenis	  van	  de	  mediatekst.	  Daarnaast	  is	  er	  

winst	  te	  behalen	  in	  de	  vrije	  beweging	  die	  spel	  biedt	  in	  de	  rigide	  structuur	  (Salen	  &	  

Zimmerman	  2003)	  die	  de	  media	  creëren.	  Dit	  uit	  zich	  in	  veranderingen	  in	  de	  modus	  van	  

productie	  van	  cultuur	  waarin	  de	  consument	  actieve	  producent	  wordt	  (Bruns	  2008).	  Waar	  de	  

winnaar	  speelt	  voor	  zichzelf,	  staat	  de	  verliezer	  symbool	  voor	  de	  speelse	  activiteiten	  die	  zijn	  

vormgegeven	  en	  economisch	  geëxploiteerd	  worden	  door	  het	  kapitalisme.	  Als	  de	  speelse	  

elementen	  op	  Web	  2.0	  platformen	  alleen	  maar	  toegevoegd	  zijn	  om	  de	  gebruiker	  

betekenisloze	  interactie	  met	  het	  platform	  te	  laten	  verrichten	  dan	  verliest	  deze	  alleen	  maar.	  

Het	  werk	  doet	  zich	  dan	  voor	  als	  spel.	  	  

Met	  dit	  onderzoek	  wordt	  een	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  ‘speelse	  wending’	  in	  de	  

mediatheorie	  (Raessens	  2009),	  waarbij	  het	  spelbegrip	  letterlijk	  en	  metaforisch	  ingezet	  wordt	  

om	  de	  achterliggende	  werking	  en	  veranderingen	  in	  verhoudingen	  in	  de	  media	  beter	  te	  

begrijpen.	  Binnen	  de	  geesteswetenschappen	  is	  er	  (de	  laatste	  jaren)	  grote	  aandacht	  ontstaan	  

voor	  de	  betekenis	  van	  spel	  (Caillois	  1961;	  Sutton-‐Smith	  1997;	  Salen	  &	  Zimmerman	  2003),	  de	  

rol	  ervan	  in	  mediaconsumptie	  (Fiske	  1987;	  Silverstone	  1999)	  en	  voor	  de	  vraag	  welke	  

specifieke	  waarde	  het	  spel	  heeft	  in	  studies	  naar	  nieuwe	  media	  en	  digitale	  cultuur	  (Kücklich	  

2004;	  Raessens	  2009).	  Een	  van	  de	  wetenschappelijke	  discoursen	  binnen	  de	  mediastudies	  

waarin	  speltheorie	  een	  rol	  heeft	  is	  die	  over	  de	  participatiecultuur	  op	  het	  internet.	  Dit	  

discours	  houdt	  zich	  voornamelijk	  bezig	  met	  de	  veranderende	  verhoudingen	  tussen	  



	   3	  

producenten	  en	  consumenten	  van	  digitale	  cultuur.	  Een	  goed	  voorbeeld	  van	  een	  ‘speelse	  

wending’	  in	  dit	  discours	  is	  het	  congres	  ‘The	  internet	  as	  Playground	  and	  Factory’.1	  Het	  doel	  

van	  dit	  congres	  was	  te	  onderzoeken	  op	  welke	  manier	  het	  internet	  voor	  gebruikers	  nieuwe	  

vrijheden	  herbergt	  en	  tegelijkertijd	  deze	  gebruikers	  laat	  werken	  voor	  de	  culturele	  industrie	  

(Scholz	  2009).	  Het	  is	  precies	  deze	  samenkomst	  van	  het	  internet	  als	  speelplaats	  en	  fabriek	  die	  

centraal	  zal	  staan	  in	  dit	  onderzoek.	  Het	  is	  een	  hybride	  waarbij	  gebruikers	  de	  digitale	  

platformen	  als	  speels	  ervaren,	  wat	  uitnodigt	  tot	  gebruik,	  en	  die	  voor	  de	  makers	  

economische	  waarde	  creëert.	  	  

Door	  een	  techno-‐economische	  analyse	  te	  maken	  van	  de	  werking	  van	  Web	  2.0	  

platformen	  en	  de	  rol	  van	  spel	  op	  deze	  sites	  is	  het	  mogelijk	  de	  ‘ludificering	  van	  de	  cultuur’	  op	  

een	  kritische	  manier	  te	  benaderen.	  Om	  dit	  te	  bereiken	  zal	  in	  het	  eerste	  hoofdstuk	  de	  functie	  

van	  spel	  besproken	  worden	  in	  de	  (media)cultuur	  en	  de	  consumptie	  ervan.	  Daarnaast	  zal	  een	  

(technische)	  definitie	  van	  Web	  2.0	  gegeven	  worden	  en	  bekeken	  worden	  op	  welke	  manier	  

deze	  sites	  voor	  de	  makers	  van	  economische	  waarde	  zijn.	  Voorts	  zal	  in	  het	  tweede	  hoofdstuk	  

een	  analyse	  gemaakt	  worden	  van	  speelsheid	  op	  Web	  2.0	  platformen	  met	  specifiek	  de	  Web	  

2.0	  sites	  Twitter	  en	  Foursquare.	  Hier	  komt	  zowel	  het	  speelse	  design	  van	  de	  platformen,	  als	  

de	  speelse	  appropriatie	  van	  gebruikers	  aan	  bod.	  Ook	  zal	  de	  mediumspecificiteit	  van	  Web	  2.0	  

ten	  opzichte	  van	  speelsheid	  behandeld	  worden.	  In	  het	  laatste	  hoofdstuk	  zal	  vooral	  het	  

internet	  als	  fabriek	  beschreven	  worden,	  alsmede	  de	  wijze	  waarop	  spel	  als	  een	  vorm	  van	  

‘Free	  Labor’	  (Terranova	  2000)	  beschouwd	  moet	  worden.	  Hier	  zal	  ingegaan	  worden	  op	  de	  

vervaging	  tussen	  spel	  en	  werk	  in	  de	  digitale	  economie	  en	  op	  welke	  manier	  de	  spelende	  

gebruiker	  hieraan	  bijdraagt.	  Want	  niemand	  lijkt	  te	  spelen	  voor	  spek	  en	  bonen	  in	  het	  digitale	  

tijdperk.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Congres	  op	  The	  New	  School	  in	  New	  York	  gehouden	  op	  12-‐14	  november	  2009.	  Website	  voor	  dit	  congres:	  	  
http://digitallabor.org/	  
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1.	  Homo	  Ludens	  –	  tussen	  spel	  en	  ernst	  

Socioloog	  Johan	  Huizinga	  (1938)	  stelt	  dat	  de	  mens,	  naast	  homo	  sapiens	  (kennende	  mens)	  en	  

homo	  faber	  (werkende	  mens),	  bovenal	  gekenmerkt	  moet	  worden	  als	  de	  homo	  ludens	  (de	  

spelende	  mens).	  Met	  deze	  definitie	  begint	  Huizinga	  zijn	  boek	  Homo	  Ludens:	  Proeve	  ener	  

bepaling	  van	  het	  spelelement	  der	  cultuur,	  waarin	  hij	  op	  zoek	  gaat	  naar	  de	  rol	  en	  waarde	  die	  

het	  fenomeen	  spel	  heeft	  binnen	  de	  cultuur.	  In	  Homo	  Ludens	  gaat	  Huizinga	  uit	  van	  de	  cultuur	  

als	  zijnde	  spel:	  het	  is	  de	  essentiële	  factor	  in	  het	  bestaan	  en	  ontstaan	  van	  cultuur.	  Huizinga	  

onderzoekt	  in	  zijn	  boek	  welke	  spelelementen	  verschillende	  culturele	  gebieden	  bevatten.	  Hij	  

stelt	  daarbij	  de	  vraag	  of	  de	  rol	  van	  spel,	  anno	  1938,	  groter	  of	  kleiner	  is	  geworden	  ten	  

opzichte	  van	  voorheen.	  Voor	  dit	  onderzoek	  hanteert	  Huizinga	  de	  volgende	  definitie	  van	  spel:	  

	   	  

[…]	  een	  vrijwillige	  handeling	  of	  bezigheid,	  die	  binnen	  zekere	  vastgestelde	  

grenzen	  van	  tijd	  en	  plaats	  wordt	  verricht	  naar	  vrijwillig	  aanvaarden	  doch	  

volstrekt	  bindende	  regel,	  met	  haar	  doel	  in	  zichzelf,	  begeleid	  door	  een	  

gevoel	  van	  spanning	  en	  vreugde,	  en	  door	  een	  besef	  van	  'anders	  zijn'	  dan	  

het	  'gewone	  leven'	  (Huizinga	  1997:	  47).	  

	  

In	  het	  culturele	  domein	  van	  de	  sport	  is	  deze	  definitie	  van	  spel	  eenvoudig	  aan	  te	  wijzen.	  Zo	  is	  

marathonschaatsen	  een	  vrijwillige	  bezigheid,	  die	  zich	  afspeelt	  in	  een	  door	  tijd	  en	  plek	  

begrensde	  ruimte	  (namelijk	  de	  schaatsbaan).	  De	  wedstrijd	  verloopt	  aan	  de	  hand	  van	  regels,	  

zorgt	  voor	  plezier	  en	  spanning	  en	  heeft	  alleen	  een	  ‘doel	  in	  zichzelf’.	  Met	  dit	  laatste	  bedoelt	  

Huizinga	  dat	  het	  schaatsen	  geen	  ander	  nut	  dient	  dan	  de	  activiteit	  zelf.	  Wanneer	  het	  spel	  aan	  

bovenstaande	  criteria	  voldoet	  spreekt	  Huizinga	  over	  de	  ‘zuivere	  spelsfeer’	  (1997:	  254).	  

In	  het	  hoofdstuk	  ‘Het	  spelelement	  der	  hedendaagse	  cultuur’	  gaat	  Huizinga	  in	  op	  de	  

vraag	  hoe	  ‘zuiver’	  deze	  spelsfeer	  nog	  is	  in	  die	  cultuur.	  Om	  dit	  te	  kunnen	  beoordelen	  hanteert	  

Huizinga	  de	  volgende	  tegenstelling:	  ‘Tegenover	  spel	  staat	  voor	  ons	  ernst,	  ook	  wel,	  in	  meer	  

bijzondere	  zin	  werk’	  (Huizinga	  1997:	  66).	  Hier	  komt	  de	  homo	  ludens	  (spelende	  mens)	  

tegenover	  de	  homo	  faber	  (werkende	  (ernstige)	  mens)	  te	  staan.	  Huizinga	  geeft	  aan	  dat	  in	  het	  

domein	  van	  de	  sport	  door	  professionalisering	  en	  vercommercialisering	  de	  sport	  meer	  in	  de	  

richting	  van	  ‘ernst’	  gaat	  dan	  richting	  spel.	  Het	  doel	  van	  de	  sport	  is	  niet	  meer	  ‘het	  doel	  in	  

zichzelf’,	  maar	  het	  krijgt	  een	  ander	  belang	  en	  dit	  belang	  doorbreekt	  daarmee	  de	  begrensde	  

ruimte	  die	  het	  zuivere	  spel	  creëert.	  Wanneer	  dit	  het	  geval	  is	  en	  er	  een	  ander	  nut	  of	  belang	  is	  

–	  en	  spel	  dus	  ernstig	  wordt	  –,	  wordt	  het	  spel	  minder	  zuiver	  en	  dreigt	  het	  haar	  

aantrekkingskracht	  te	  verliezen	  (Raessens	  2009:	  4).	  Dit	  is	  zichtbaar	  bij	  het	  professionele	  
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voetbal	  dat	  een	  miljardenbusiness	  geworden	  is	  waarin	  het	  speelse	  element	  soms	  erg	  ver	  te	  

zoeken	  is.	  De	  sport	  is	  zodanig	  geprofessionaliseerd	  en	  vercommercialiseerd	  dat	  het	  spel	  op	  

de	  achtergrond	  lijkt	  te	  zijn	  geraakt	  en	  andere	  belangen	  de	  hoofdzaak	  vormen.	  Die	  belangen	  

doen	  af	  aan	  de	  zuivere	  spelsfeer	  en	  deze	  wordt	  volgens	  Huizinga	  op	  die	  manier	  

gecorrumpeerd.	  Het	  spel	  verliest	  hierdoor	  zijn	  aantrekkingskracht,	  omdat	  deze	  plaatsvindt	  in	  

een	  ruimte	  waarbinnen	  allerlei	  belangen	  gelden	  naast	  die	  van	  het	  spel	  om	  het	  spel.	  

Deze	  ontwikkeling	  van	  spel	  naar	  ernst	  is	  niet	  onomkeerbaar	  en	  verloopt	  ook	  

andersom;	  iets	  wat	  voornamelijk	  ernstig	  was	  kan	  ook	  steeds	  meer	  spelelementen	  gaan	  

bevatten.	  Deze	  gang	  van	  ernst	  naar	  meer	  spel	  ziet	  Huizinga	  terug	  in	  de	  economie	  die	  steeds	  

meer	  gebaseerd	  is	  op	  elementen	  uit	  de	  sport,	  bijvoorbeeld	  op	  het	  element	  van	  competitie.	  

In	  de	  strijd	  om	  het	  record	  –	  zoals	  wie	  maakt	  de	  duurste	  boot	  –	  ziet	  Huizinga	  een	  zuiver	  

ludiek	  element	  dat	  de	  nuttigheidsreden	  volledig	  naar	  de	  achtergrond	  heeft	  verdrongen;	  de	  

ernst	  wordt	  hier	  spel	  (Huizinga	  1997:	  257).	  Zodra	  deze	  spelfactor	  door	  het	  bedrijf	  als	  

managementstrategie	  wordt	  gehanteerd:	  ‘keert	  het	  proces	  zich	  weer	  om:	  het	  spel	  wordt	  

weer	  ernst’	  (Huizinga	  1997:	  257).	  Dit	  schakelen	  tussen	  ernst	  en	  spel	  lijkt	  een	  constant	  proces	  

te	  zijn	  binnen	  alle	  culturele	  domeinen.	  	  

	   Het	  is	  volgens	  Huizinga	  steeds	  moeilijker	  om	  te	  ontwaren	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  

spel	  en	  wanneer	  van	  ernst.	  Toch	  blijkt	  het	  spelelement	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  van	  het	  

ontstaan	  van	  cultuur	  te	  vormen.	  Door	  spel	  tegenover	  ernst	  (in	  dit	  geval	  werk)	  te	  zetten	  is	  het	  

mogelijk	  te	  onderzoeken	  in	  hoeverre	  er	  sprake	  is	  van	  het	  speelser	  worden	  van	  het	  culturele	  

domein	  media.	  Of	  probeert	  vals	  spel	  de	  ernstige	  zaak	  te	  verhullen?	  Deze	  ernstige	  zaak	  is	  in	  

dit	  onderzoek	  het	  commerciële	  belang	  dat	  de	  culturele	  industrie	  heeft	  bij	  de	  speelse	  

mediagebruiker	  in	  het	  digitale	  tijdperk.	  	  

	  

1.1	  De	  waarde	  van	  spel	  in	  media-‐appropriatie	  

Daar	  Huizinga	  zich	  niet	  heeft	  beziggehouden	  met	  het	  spelelement	  in	  de	  media	  is	  het	  

noodzakelijk	  allereerst	  te	  weten	  welke	  rol	  spel	  heeft	  in	  dit	  culturele	  domein.	  Twee	  

wetenschappers	  die	  op	  zoek	  zijn	  gegaan	  naar	  deze	  rol	  van	  spel	  in	  de	  media	  en	  

mediaconsumptie	  (in	  het	  pre-‐digitale	  tijdperk)	  zijn	  John	  Fiske	  (1987)	  en	  Roger	  Silverstone	  

(1999).	  Beide	  auteurs	  baseren	  hun	  ideeën	  op	  de	  theorie	  van	  Huizinga	  en	  gaan	  in	  op	  het	  idee	  

van	  de	  media	  als	  speelplaats.	  	  

	  

Spel	  biedt	  ‘speling’	  in	  de	  mediatekst	  

Een	  van	  de	  eerste	  mediawetenschappers	  die	  over	  de	  relatie	  tussen	  spel	  en	  	  
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media(consumptie)	  geschreven	  heeft	  is	  John	  Fiske	  met	  zijn	  boek	  Television	  Culture	  (1987).	  

Cultural	  Studies	  wetenschapper	  Fiske	  gaat	  in	  het	  hoofdstuk	  getiteld	  ‘Pleasure	  and	  Play’	  in	  op	  

de	  relatie	  tussen	  spel,	  plezier	  en	  controle	  die	  bestaat	  in	  de	  appropriatie	  van	  mediateksten	  

(voornamelijk	  televisie).	  Hierbij	  gaat	  het	  hem	  vooral	  om	  het	  idee	  dat	  door	  het	  ‘spelen’	  met	  

mediateksten	  de	  lezer	  een	  bepaalde	  mate	  van	  controle	  krijgt	  over	  de	  betekenis	  van	  de	  tekst	  

en	  dat	  dit	  vervolgens	  plezier	  oplevert.	  Voortbordurend	  op	  filosoof	  Ronald	  Barthes	  (1977),	  

die	  schrijft	  over	  het	  verband	  tussen	  spel	  en	  plezier,	  stelt	  Fiske	  dat:	  

	   	  

The	  reader	  plays	  a	  text	  as	  one	  plays	  a	  game:	  s/he	  voluntarily	  accepts	  the	  rules	  of	  the	  

text	  in	  order	  to	  participate	  in	  the	  practice	  that	  those	  rules	  make	  possible	  and	  

pleasurable;	  the	  practice	  is,	  of	  course,	  the	  production	  of	  meanings	  and	  identities.	  In	  

a	  text,	  as	  in	  a	  game,	  the	  rules	  are	  there	  to	  construct	  a	  space	  within	  which	  freedom	  

and	  control	  of	  self	  are	  possible	  (Fiske	  1987:	  230).	  

	  

Deze	  visie	  van	  Fiske	  is	  duidelijk	  geïnspireerd	  op	  die	  van	  Huizinga.	  Er	  ontstaat	  volgens	  Fiske	  

een	  bepaalde	  ruimte	  waarbinnen	  vrijheid	  en	  controle	  over	  het	  eigen	  ik	  

(identiteitsconstructie)	  mogelijk	  wordt.	  Volgens	  Fiske	  ligt	  de	  essentie	  van	  spel	  in	  het	  feit	  dat	  

het	  vrijwillig	  is	  en	  daarom	  vrij,	  en	  dat	  het	  een	  eigen	  orde	  creëert.	  Spel	  biedt	  de	  kijker	  de	  

mogelijkheid	  de	  dominante	  ideologie,	  dat	  wil	  zeggen	  de	  positie	  van	  het	  subject	  binnen	  deze	  

ideologie,	  te	  contesteren.	  Het	  plezier	  van	  het	  uitrekken	  van	  de	  ‘regels’	  –	  de	  sociale	  ideologie	  

–	  of	  het	  blootleggen	  van	  de	  arbitraire	  natuur	  ervan,	  is	  een	  speelse	  manier	  van	  weerstand	  

bieden	  voor	  de	  ‘onderworpenen’	  volgens	  Fiske.	  Spel	  betekent	  op	  deze	  manier	  een	  soort	  

‘speling’	  in	  de	  mediatekst.	  Het	  plezier	  komt	  voort	  uit	  de	  dialectiek	  tussen	  controle	  en	  

vrijheid.	  	  

In	  de	  visie	  van	  Fiske	  is	  de	  consument	  niet	  meer	  louter	  een	  passieve	  

mediaconsument	  die	  zich	  conformeert	  aan	  de	  mediatekst	  (en	  de	  ideologische	  constructie	  

ervan)	  maar	  meer	  een	  actieve	  participant	  in	  de	  uiteindelijke	  betekenis	  ervan.	  Spel	  speelt	  in	  

dit	  proces	  een	  essentiële	  rol,	  het	  is	  volgens	  Fiske	  ook	  veel	  productiever	  dan	  louter	  plezier:	  

	  

In	  many	  ways	  play	  is	  a	  more	  productive	  concept	  than	  pleasure	  because	  it	  asserts	  its	  

activity,	  its	  creativity.	  Play	  is	  active	  pleasure:	  it	  pushes	  rules	  to	  the	  limit	  and	  explores	  

the	  consequences	  of	  breaking	  them	  […]	  (Fiske	  1987:	  236).	  

	  

Op	  die	  manier	  bekeken	  is	  speelsheid	  in	  relatie	  tot	  media	  een	  zeer	  belangrijk	  onderdeel	  in	  	  
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het	  ontstaan	  van	  de	  meerduidigheid	  aan	  betekenissen	  van	  de	  mediatekst.	  Spel	  is	  dan	  een	  

actief	  onderdeel	  in	  de	  appropriatie	  van	  media.	  	  

	  

Spel	  is	  onderdeel	  van	  de	  ervaring	  van	  media	  

Roger	  Silverstone	  beaamt	  de	  visie	  van	  Fiske	  op	  spel	  en	  stelt	  dat	  spel	  onderdeel	  is	  van	  het	  

actief	  consumeren	  en	  op	  die	  manier	  ook	  van	  de	  ervaring	  en	  de	  constructie	  van	  de	  media	  zelf.	  

Volgens	  Silverstone:	  ‘we	  can	  see	  the	  media	  as	  being	  sites	  for	  play,	  both	  in	  their	  texts	  and	  in	  

the	  responses	  those	  texts	  engender’	  (Silverstone	  1999:	  61).	  In	  zijn	  boek	  Why	  Study	  the	  

media	  (1999)	  bespreekt	  Silverstone	  de	  manier	  waarop	  de	  notie	  van	  spel	  gebruikt	  kan	  

worden	  in	  de	  analyse	  van	  de	  ervaring	  van	  media.	  Allereerst	  geeft	  hij	  zijn	  eigen	  visie	  op	  spel:	  	  

	  

Play	  is	  a	  space	  in	  which	  meanings	  are	  constructed	  within	  a	  shared	  and	  structured	  

place,	  a	  place	  ritually	  demarcated	  as	  being	  distinct	  from,	  and	  other	  than,	  the	  

ordinariness	  of	  everyday	  life	  […]	  (Silverstone	  1999:	  60).	  

	  

Deze	  opvatting	  van	  Silverstone	  is	  net	  als	  die	  van	  Fiske	  grotendeels	  gebaseerd	  op	  de	  visie	  van	  

Huizinga.	  De	  media	  creëert	  deze	  bepaalde	  ‘ruimtes’	  waarbinnen	  nieuwe	  regels	  en	  vrijheden	  

bestaan	  en	  middels	  spel	  kan	  de	  consument	  zich	  hierin	  bewegen	  en	  daar	  plezier	  aan	  

ondervinden.	  	  

Spel	  is	  volgens	  Silverstone	  vergelijkbaar	  met	  retoriek,	  een	  zaak	  van	  wederzijdse	  

participatie	  (Silverstone	  1999:	  63).	  Dit	  maakt	  Silverstone	  nog	  eens	  extra	  duidelijk	  door	  te	  

stellen	  dat:	  ‘Players	  and	  their	  audiences,	  and	  the	  audience	  who	  become,	  even	  at	  one	  

remove,	  players,	  together	  are	  involved	  in	  discourses	  which	  the	  media	  claim	  and	  construct	  

and	  which	  punctuate,	  and	  puncture,	  our	  daily	  lives’	  (1999:	  63).	  Wat	  Silverstone	  hiermee	  

bedoelt	  is	  dat	  de	  media	  de	  werkelijkheid	  medieert	  en	  dat	  zodoende	  onze	  ervaringen	  van	  de	  

wereld	  en	  onszelf	  ook	  gemedieerd	  zijn.	  Het	  spel	  maakt	  het	  mogelijk	  dat	  –	  terwijl	  we	  weten	  

dat	  de	  media	  ons	  een	  representatie	  geeft	  van	  de	  werkelijkheid	  –	  we	  toch	  kunnen	  geloven	  

dat	  deze	  de	  werkelijkheid	  daadwerkelijk	  representeert.	  We	  doen	  dan	  alsof	  en	  spelen	  op	  die	  

manier	  mee	  aan	  deze	  constructie	  (Raessens	  2009:	  4).	  Er	  ontstaat	  dus	  een	  bepaalde	  

wisselwerking	  tussen	  het	  publiek	  en	  de	  media	  in	  het	  samen	  construeren	  van	  de	  betekenis	  en	  

dit	  gebeurt	  op	  een	  speelse	  manier.	  Daarbij	  is	  spelen	  tegelijkertijd	  het	  ontvluchten	  en	  het	  

geëngageerd	  zijn	  met	  de	  werkelijkheid	  (Silverstone	  1999).	  	  

	   Fiske	  en	  Silverstone	  weten	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  spel	  de	  culturele	  en	  sociale	  

relevantie	  van	  media	  te	  verklaren.	  De	  rol	  van	  spel	  in	  het	  culturele	  domein	  van	  de	  media	  
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blijkt	  essentieel.	  Fiske	  en	  Silverstone	  hebben	  het	  dan	  niet	  over	  de	  media	  als	  zijnde	  

geconstrueerd	  zoals	  een	  spel,	  maar	  over	  het	  feit	  dat	  de	  speelse	  activiteit,	  het	  spel,	  een	  

essentiële	  functie	  heeft	  in	  het	  ontstaan	  van	  die	  media.	  Zo	  weet	  de	  homo	  ludens	  de	  

noodzakelijke	  ‘speling’	  te	  genereren	  in	  de	  dominante	  ideologische	  constructie	  van	  de	  

mediatekst	  (Fiske).	  Daarnaast	  is	  spel	  onderdeel	  van	  de	  ervaring	  van	  de	  media,	  als	  zijnde	  een	  

representatie	  van	  de	  werkelijkheid	  waarmee	  gespeeld	  kan	  worden	  (Silverstone).	  Voor	  het	  

onderzoek	  naar	  spel	  en	  media	  is	  de	  implicatie	  hiervan	  dat	  de	  consument	  als	  een	  actieve	  

consument	  gezien	  moet	  worden	  die	  bijdraagt	  aan	  zijn	  eigen	  positie	  in	  de	  soort	  van	  

begrensde	  ruimtes	  die	  de	  media	  creëert.	  De	  consument	  deelt	  actief	  mee	  aan	  de	  productie	  

van	  betekenissen	  en	  dit	  proces	  verloopt	  in	  de	  media	  via	  spel.	  De	  media	  is	  dan	  in	  staat	  deze	  

homo	  ludens	  te	  faciliteren	  door	  het	  bieden	  van	  speelruimte(s).	  	  

	  

1.2	  Speelruimte	  in	  de	  digitale	  media	  

Net	  als	  Huizinga,	  Silverstone	  en	  Fiske	  eerder	  deden,	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  getracht	  op	  zoek	  

te	  gaan	  naar	  de	  rol	  die	  spel	  heeft	  in	  de	  hedendaagse	  cultuur,	  in	  dit	  geval	  specifiek	  de	  digitale	  

mediacultuur.	  Op	  het	  eerste	  gezicht	  lijkt	  de	  hedendaagse	  (media)cultuur	  uit	  steeds	  meer	  

spelelementen	  te	  bestaan	  en	  op	  grond	  daarvan	  zou	  gesproken	  kunnen	  worden	  van	  een	  

‘ludificering	  van	  de	  cultuur’	  (Raessens	  2006).	  De	  vraag	  is	  of	  deze	  elementen	  van	  spel	  zijn	  

verhevigd	  in	  de	  digitale	  cultuur	  en	  tevens	  hoe	  deze	  spelelementen	  gekarakteriseerd	  dienen	  

te	  worden.	  	  

Een	  eerste	  aanwijzing	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  verspeelsing	  van	  de	  media	  is	  terug	  te	  

vinden	  in	  het	  succes	  van	  videogames	  voor	  op	  de	  console,	  personal	  computer	  en	  de	  

verschillende	  mobiele	  apparaten	  (Nintendo	  DS,	  iPhone).	  First	  Person	  Shooters	  als	  Halo	  3	  

(Bungie	  2007)	  hebben	  miljoenen	  spelers	  van	  over	  de	  hele	  wereld	  die	  –	  naast	  het	  spelen	  van	  

de	  single	  player	  missions	  –	  het	  online	  vele	  uren	  lang	  in	  artificiële	  werelden	  tegen	  elkaar	  

opnemen.	  Een	  videogame	  als	  Halo	  3	  is	  als	  spel	  te	  classificeren	  omdat	  het	  de	  elementen	  

bevat	  die	  kenmerkend	  zijn	  voor	  spellen.	  In	  het	  boek	  Half-‐Real:	  Video	  Games	  between	  Real	  

Rules	  and	  Fictional	  Worlds	  (2005)	  beschrijft	  Jesper	  Juul	  deze	  kenmerkende	  elementen,	  tot	  

stand	  gekomen	  door	  de	  definities	  van	  spel	  van	  andere	  theoretici	  te	  onderzoeken	  op	  

overeenkomsten.	  De	  belangrijkste	  terugkerende	  elementen	  in	  een	  spel	  blijken	  regels,	  doelen,	  

conflict	  en	  uitkomsten	  (2005:	  31).	  Halo	  3	  bevat	  al	  deze	  elementen:	  Het	  betreft	  hier	  duidelijk	  

een	  spelwereld	  die	  bestaat	  uit	  een	  sterk	  gereguleerde	  omgeving,	  waarin	  bepaalde	  doelen	  

gehaald	  kunnen	  worden	  en	  waar	  de	  uitkomsten	  voor	  de	  spelers	  duidelijk	  zijn.	  	  
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Op	  het	  vlak	  van	  videogames	  zien	  we	  dus	  een	  letterlijke	  verspeelsing	  van	  digitale	  

media	  –	  daar	  de	  artefacten	  als	  zodanig	  zijn	  geconstrueerd	  en	  gestructureerd	  –,	  maar	  ook	  

andere	  media	  lijken	  steeds	  meer	  spelelementen	  te	  bevatten	  en	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  

ludificering	  van	  het	  domein	  van	  de	  media.	  Goede	  voorbeelden	  van	  deze	  verspeelsing	  zijn	  

terug	  te	  vinden	  op	  het	  internet.	  Zo	  heeft	  kledingfabrikant	  Nike	  het	  platform	  Nike+	  waarop	  

de	  hardloper	  op	  een	  amusante	  manier	  bij	  kan	  houden	  hoeveel	  hij	  of	  zij	  getraind	  heeft,	  kan	  

de	  fanatieke	  Lego-‐speler	  zijn	  Lego-‐designs	  delen	  met	  andere	  gebruikers	  op	  de	  website	  

Lego.com	  en	  zijn	  er	  op	  de	  sociale	  netwerksite	  Facebook	  miljoenen	  Farmville-‐spelers,	  waarbij	  

de	  gebruiker	  andere	  gebruikers	  nodig	  heeft	  om	  zijn	  virtuele	  boerderij	  te	  beheren	  en	  uit	  te	  

breiden.	  	  

	   Wat	  duidelijk	  wordt	  uit	  bovenstaande	  voorbeelden	  is	  dat	  deze	  niet	  als	  ‘echte’	  

spellen	  zijn	  op	  te	  vatten.	  Er	  kan,	  in	  het	  geval	  van	  Nike+	  en	  Facebook,	  niet	  gesproken	  worden	  

over	  een	  spel	  zoals	  Juul	  het	  spel	  definieert.	  Er	  is	  geen	  sprake	  van	  een	  sterk	  gereguleerde	  

omgeving	  met	  één	  duidelijk	  einddoel,	  een	  ontwikkeling	  of	  conflict.	  Ook	  valt	  het	  buiten	  de	  

definitie	  van	  spel	  die	  Huizinga	  geeft.	  Zo	  is	  er	  bij	  Nike+	  geen	  sprake	  van	  een	  begrensde	  ruimte	  

maar	  juist	  van	  een	  vermenging	  van	  het	  fysieke	  en	  virtuele	  waardoor	  er	  een	  hybride	  ruimte	  

ontstaat.	  Het	  spelelement	  in	  deze	  nieuwe	  media-‐objecten	  lijkt	  eerder	  te	  proberen	  de	  

speelsheid	  van	  de	  homo	  ludens	  aan	  te	  spreken	  dan	  deze	  precies	  vorm	  te	  geven.	  De	  

verspeelsing	  van	  cultuur	  moet	  in	  die	  zin	  opgevat	  worden	  als	  een	  toename	  van	  speelplaatsen	  

voor	  de	  actieve	  gebruiker	  door	  de	  media	  gecreëerd.	  De	  media	  bevat	  steeds	  meer	  speelse	  

elementen	  waardoor	  er	  een	  hybride	  vorm	  ontstaat	  van	  spel,	  communicatie	  en	  werk.	  

	  

Spelbegrip	  van	  Huizinga	  versoepeld	  

Ook	  als	  artefacten	  niet	  als	  spellen	  zijn	  geconstrueerd	  weten	  ze	  de	  spelende	  mens	  aan	  te	  

spreken.	  Spel	  moet	  dan	  op	  een	  andere	  manier	  benaderd	  worden	  dan	  Huizinga	  doet.	  De	  

hybride	  vorm	  van	  digitale	  media	  is	  een	  kenmerk	  dat	  niet	  bekeken	  kan	  worden	  vanuit	  de	  

definitie	  van	  spel	  van	  Huizinga,	  stelt	  Julian	  Kücklich	  in	  zijn	  artikel	  'Play	  and	  Playability	  as	  Key	  

Concepts	  in	  New	  Media	  Studies'	  (2004).	  Digitale	  media	  is	  namelijk	  wezenlijk	  niet	  gebonden	  

aan	  vastgestelde	  grenzen	  van	  tijd	  en	  plaats	  en	  is	  qua	  betekenis	  zodanig	  flexibel	  dat	  het	  

moeilijk	  is	  te	  spreken	  over	  regels.	  Volgens	  Kücklich	  is	  het	  spelconcept	  van	  Huizinga	  veel	  te	  

rigide	  en	  doet	  het	  daarom	  geen	  recht	  aan	  het	  wezen	  van	  digitale	  cultuur.	  Om	  het	  speelse	  

element	  in	  digitale	  cultuur	  te	  begrijpen	  en	  te	  beschrijven	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  definitie	  

van	  Huizinga	  open	  te	  breken	  en	  aan	  te	  passen.	  Op	  die	  manier	  is	  het	  ook	  mogelijk	  het	  
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spelelement	  te	  benoemen	  op	  Web	  2.0	  sites	  –	  die	  niet	  als	  spel	  zijn	  geconstrueerd	  –	  en	  te	  

onderzoeken	  welke	  rol	  dit	  speelse	  element	  daarin	  heeft.	  	  

Een	  eerste	  aanzet	  tot	  het	  aanvullen	  en	  bruikbaarder	  maken	  van	  de	  definitie	  van	  

Huizinga	  komt	  van	  Roger	  Caillois	  met	  zijn	  boek	  Man,	  Play	  and	  Games	  (1961).	  In	  dit	  boek	  

onderscheidt	  Caillois	  vier	  soorten	  van	  spel:	  ‘agon’	  (competitie	  als	  in	  basketbal),	  ‘alea’	  

(kansspelen	  als	  roulette	  of	  bingo),	  ‘mimicry’	  (het	  doen	  alsof,	  rollenspel)	  en	  ‘ilinix’	  (spel	  met	  

als	  doel	  duizelingen,	  achtbaan).	  Naast	  dit	  onderscheid	  hanteert	  hij	  twee	  varianten	  van	  spel,	  

deze	  noemt	  hij	  ‘ludus’	  (het	  spel	  gebonden	  aan	  regels)	  en	  ‘paidea’	  (het	  vrije	  spel).	  De	  ludus-‐

variant	  typeert	  hij	  als	  het	  gebonden	  spel	  waarbij	  de	  speler	  zich	  volledig	  onderwerpt	  aan	  

bepaalde	  regels.	  Met	  de	  paidea-‐variant	  gaat	  hij	  in	  op	  het	  ongebonden	  spelen	  dat	  zich	  

kenmerkt	  door	  creativiteit,	  improvisatie	  en	  spontaniteit	  (Raessens	  2009:	  5).	  Deze	  twee	  

absoluten	  worden	  door	  Caillois	  geplaatst	  op	  een	  continuüm	  (Caillois	  1961:	  13).	  Dit	  betekent	  

dat	  een	  spel	  niet	  louter	  het	  een	  of	  het	  andere	  is	  maar	  binnen	  dit	  continuüm	  verschuift	  en	  

dat	  er	  binnen	  de	  regels	  ook	  ruimte	  is	  om	  vrij	  te	  spelen.	  Met	  deze	  glijdende	  schaal	  tussen	  aan	  

regels	  gebonden	  en	  vrij	  spel	  doorbreekt	  Caillois	  de	  rigide	  definitie	  van	  Huizinga.	  Het	  is	  op	  die	  

manier	  mogelijk	  ook	  de	  speelse	  elementen	  van	  digitale	  media	  te	  benoemen	  die	  niet	  direct	  

als	  spel	  zijn	  geconstrueerd	  en	  die	  dus	  veel	  minder	  gebonden	  zijn	  aan	  regels	  (ludus).	  Het	  gaat	  

dan	  meer	  om	  elementen	  van	  het	  vrije	  spel	  (paidea)	  dat	  gekenmerkt	  wordt	  door	  creativiteit,	  

improvisatie	  en	  spontaniteit	  en	  waaraan	  niet	  een	  bepaald	  doel	  ten	  grondslag	  ligt.	  	  

In	  het	  boek	  Rules	  of	  Play	  (2003)	  geven	  Kalen	  Salen	  en	  Eric	  Zimmerman	  de	  volgende	  

definitie	  van	  spel:	  ‘Play	  is	  free	  movement	  within	  a	  more	  rigid	  structure’	  (2003:	  304).	  Waarbij	  

de	  meest	  rigide	  structuur,	  gebonden	  aan	  van	  tevoren	  vastgelegde	  regels,	  een	  spel	  behelst	  en	  

het	  vrije	  spel	  gezien	  wordt	  als	  speelsheid.	  Salen	  en	  Zimmerman	  geven	  drie	  categorieën	  van	  

spel	  die	  in	  elkaar	  overlopen:	  ‘Game	  Play’,	  ‘Ludic	  Activity’	  en	  ‘Being	  Playful’.	  Met	  game	  play	  

bedoelen	  Salen	  en	  Zimmerman:	  ‘the	  formalized	  interaction	  that	  occurs	  when	  players	  follow	  

the	  rules	  of	  a	  game	  and	  experience	  its	  system	  through	  play’	  (2003:	  303).	  Hier	  gaat	  het	  dus	  

echt	  om	  de	  categorie	  van	  een	  spel	  zoals	  dat	  van	  de	  videogame	  Halo	  3.	  Het	  is	  te	  vergelijken	  

met	  wat	  Caillois	  de	  ludus	  noemt.	  Wanneer	  deze	  regels	  niet	  zo	  strikt	  aanwezig	  zijn	  en	  er	  niet	  

per	  se	  sprake	  is	  van	  een	  spel,	  maar	  er	  toch	  overduidelijk	  gespeeld	  wordt,	  dan	  spreken	  Salen	  

en	  Zimmerman	  over	  een	  ludic	  activity.	  Zij	  geven	  als	  voorbeeld	  het	  overtrappen	  van	  een	  bal,	  

maar	  het	  maken	  van	  een	  eigen	  Lego-‐design	  behoort	  hier	  ook	  grotendeels	  toe.	  De	  meest	  

brede	  categorie	  waartoe	  game	  play	  en	  ludic	  activity	  behoren	  is	  die	  van	  being	  playful.	  Hiertoe	  

behoren	  niet	  alleen	  speelse	  activiteiten	  maar	  ook	  een	  bepaalde	  state	  of	  mind	  (2003:	  303).	  
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Deze	  ‘speelse	  mindset’	  zorgt	  ervoor	  dat	  alledaagse	  dingen	  toch	  een	  speels	  karakter	  kunnen	  

krijgen.	  	  

Huizinga	  concentreerde	  zich	  vooral	  op	  de	  ludus	  (regels),	  het	  blijkt	  echter	  zinniger	  om	  

met	  het	  idee	  van	  paidea	  (vrij	  spel,	  creativiteit,	  improvisatie)	  van	  Caillois	  Web	  2.0	  platformen	  

te	  benaderen.	  En	  op	  die	  manier	  te	  onderzoeken	  welke	  vormen	  van	  speelsheid	  er	  zijn	  te	  

vinden	  op	  dergelijke	  sites.	  Deze	  versoepeling	  van	  Huizinga’s	  theorie	  zal	  vooral	  naar	  voren	  

komen	  in	  de	  analyse	  naar	  spel	  op	  Web	  2.0	  platformen	  in	  het	  tweede	  hoofdstuk.	  In	  de	  

volgende	  paragraaf	  is	  het	  eerst	  noodzakelijk	  aan	  te	  geven	  wat	  er	  in	  dit	  onderzoek	  precies	  

verstaan	  wordt	  onder	  het	  Web	  2.0.	  

	  

1.3	  Web	  2.0	  –	  spel	  en	  de	  waarde	  ervan	  

Het	  moge	  duidelijk	  zijn	  dat	  dit	  onderzoek	  zich	  niet	  op	  spellen	  als	  zodanig	  concentreert	  maar	  

bovenal	  op	  de	  rol	  die	  speelsheid	  heeft	  in	  de	  huidige	  digitale	  media.	  Vooral	  op	  het	  internet	  

lijkt	  de	  speelse	  mens	  zich	  te	  manifesteren.	  Sites	  als	  Foursquare,	  Facebook,	  YouTube	  en	  

Twitter,	  die	  deze	  spelende	  mens	  met	  elkaar	  verbinden	  en	  verzamelen,	  worden	  ook	  wel	  Web	  

2.0	  platformen	  genoemd.	  De	  term	  Web	  2.0	  is	  afkomstig	  van	  multimiljonair	  Tim	  O’Reilly,	  een	  

verkondiger	  van	  de	  open-‐source	  beweging	  en	  oprichter	  van	  het	  bedrijf	  O’Reilly	  Media	  (een	  

uitgeverij	  en	  organisator	  van	  congressen	  met	  als	  onderwerp	  informatietechnologie).	  O’Reilly	  

gebruikte	  de	  term	  ‘Web	  2.0’	  voor	  het	  eerst	  als	  aanduiding	  voor	  een	  ‘nieuw’	  internet,	  als	  het	  

ware	  een	  opvolger	  van	  het	  Web	  1.0	  (O’Reilly	  2005).	  Waar	  Web	  1.0	  in	  de	  optiek	  van	  O’Reilly	  

statisch	  eenrichtingsverkeer	  behelst	  (waarbij	  de	  content	  alleen	  door	  webmasters	  geplaatst	  

kan	  worden)	  en	  gebaseerd	  is	  op	  de	  idee	  van	  uitgevers	  (online	  encyclopedie,	  online	  kranten),	  

staat	  Web	  2.0	  voor:	  

	  

[…]	  the	  network	  as	  platform,	  spanning	  all	  connected	  devices;	  Web	  2.0	  applications	  &	  

[are]	  delivering	  software	  as	  a	  continually–updated	  service	  that	  gets	  better	  the	  more	  

people	  use	  it,	  consuming	  and	  remixing	  data	  from	  multiple	  sources,	  including	  

individual	  users,	  while	  providing	  their	  own	  data	  and	  services	  in	  a	  form	  that	  allows	  

remixing	  by	  others,	  creating	  network	  effects	  through	  an	  ‘architecture	  of	  

participation,’	  and	  &	  deliver	  rich	  user	  experiences	  (O’Reilly	  2007	  in	  Scholz	  2008).	  

	  

O’Reilly	  classificeert	  het	  Web	  2.0	  als	  de	  ‘New	  Participatory	  Architecture	  of	  the	  Web’	  (Scholz	  

2008)	  die	  het	  mogelijk	  maakt	  voor	  gebruikers	  om	  zelf	  content	  te	  plaatsen	  (YouTube),	  waarbij	  

profielen	  aangemaakt	  kunnen	  worden	  die	  aan	  elkaar	  gelinkt	  zijn	  (Facebook)	  en	  waar	  samen	  
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aan	  een	  site	  gebouwd	  wordt	  die	  in	  real-‐time	  veranderd	  kan	  worden	  (Wikipedia).	  In	  die	  zin	  is	  

de	  definitie	  van	  O’Reilly	  een	  technische	  definitie	  omdat	  Web	  2.0	  platformen	  de	  technische	  

mogelijkheid	  bieden	  om	  te	  participeren.	  

Een	  verklaring	  voor	  de	  alomtegenwoordigheid	  van	  de	  homo	  ludens	  in	  de	  media,	  en	  

vooral	  digitale	  media,	  kan	  zijn	  dat	  het	  een	  perfect	  platform	  biedt	  voor	  de	  activiteiten	  van	  

dezen.	  Fiske	  en	  Silverstone	  gaan	  bij	  hun	  theorie	  vooral	  uit	  van	  een	  culturele	  industrie	  

(Hesmondhalgh	  2007)	  die	  begrensde	  producten	  voor	  het	  publiek	  produceert.	  Nieuwe	  

media-‐objecten	  en	  in	  het	  bijzonder	  Web	  2.0	  platformen	  zijn	  veel	  minder	  afgebakende	  

artefacten	  dan	  bijvoorbeeld	  een	  televisieprogramma;	  de	  ‘speling’	  waar	  Fiske	  het	  over	  heeft	  

is	  zodanig	  vergroot	  dat	  er	  niet	  meer	  gesproken	  kan	  worden	  over	  één	  bepaalde	  mediatekst.	  

In	  het	  artikel	  ‘Homo	  ludens	  2.0’	  (2009)	  geeft	  Joost	  Raessens	  eenzelfde	  bevinding	  aan:	  ‘Het	  is	  

een	  kenmerk	  van	  nieuwe	  digitale,	  media	  dat	  zij	  de	  speelruimte	  van	  de	  gebruiker	  niet	  

beperken	  tot	  deze	  interpretatieve	  flexibiliteit	  (of	  creatieve	  receptie)	  maar	  uitbreiden	  tot	  de	  

reconfiguratie	  van	  bestaande	  of	  (re)constructie	  van	  nieuwe	  teksten’	  (Raessens	  2009:	  5).	  Als	  

er	  al	  sprake	  zou	  zijn	  van	  een	  mediatekst	  dan	  is	  deze	  in	  constante	  flux	  in	  de	  digitale	  cultuur	  

(Lister	  et	  al.	  2009:	  17).	  Bij	  nieuwe	  media-‐objecten	  als	  Web	  2.0	  sites	  verloopt	  de	  productie	  en	  

consumptie	  van	  cultuur	  op	  een	  andere	  manier	  dan	  voorheen.	  De	  homo	  ludens	  2.0	  speelt	  

niet	  alleen	  met	  de	  gegeven	  tekst	  (zoals	  bij	  Fiske)	  en	  participeert	  in	  de	  creatie	  van	  de	  

betekenis,	  maar	  produceert	  daarbij	  zelf	  het	  culturele	  artefact.	  	  

Wat	  de	  Web	  2.0	  site	  derhalve	  zo	  interessant	  maakt	  ten	  opzichte	  van	  spel	  is	  dat	  ze	  

voor	  haar	  inhoud	  afhankelijk	  is	  van	  de	  gebruiker.	  In	  feite	  afhankelijk	  van	  de	  homo	  ludens	  2.0.	  

Web	  2.0	  platformen	  worden	  letterlijk	  steeds	  waardevoller	  zodra	  meer	  mensen	  er	  gebruik	  

van	  maken,	  aldus	  O’Reilly.	  Het	  is	  dit	  netwerkeffect	  dat	  ontstaat	  door	  de	  ‘architecture	  of	  

participation’	  (2005:	  2).	  Hoe	  meer	  mensen	  aan	  deze	  Web	  2.0	  platformen	  bijdragen,	  hoe	  

beter	  ze	  functioneren	  en	  hoe	  rijker	  de	  ervaring	  voor	  de	  gebruiker.	  Deze	  participatie	  verloopt	  

op	  twee	  fronten,	  stelt	  Mirko	  Tobias	  Schäfer	  in	  zijn	  artikel	  ‘Participation	  inside?	  User	  

Activities	  between	  design	  and	  appropriation'	  (2009).	  Schäfer	  maakt	  onderscheid	  tussen	  

expliciete	  en	  impliciete	  participatie	  (2009:	  153).	  Met	  expliciete	  participatie	  bedoelt	  hij	  de	  

onbaatzuchtige	  bijdrages	  aan	  content	  van	  Web	  2.0	  gebruikers.	  YouTube,	  waar	  gebruikers	  

zelf	  filmpjes	  maken	  en	  uploaden,	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  dit	  principe.	  Met	  impliciete	  

participatie	  bedoelt	  Schäfer	  dat	  de	  gebruiker	  ook	  allerlei	  data	  genereert	  waar	  hij	  zich	  niet	  

per	  se	  bewust	  van	  is	  en/of	  die	  hij	  genereert	  zonder	  dat	  hij	  dat	  bewust	  als	  doel	  had.	  

Impliciete	  participatie	  is:	  'automated	  and	  delegated	  to	  an	  information	  system,	  not	  requiring	  
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any	  intrinsic	  motivation,	  community	  feeling	  or	  collaborative	  effort’	  (2009:	  153).	  Het	  

aanmaken	  van	  een	  account	  op	  Facebook	  en	  het	  poken	  van	  vrienden	  valt	  hier	  onder.	  

De	  content	  en	  data	  afkomstig	  van	  gebruikers	  is	  niet	  alleen	  noodzakelijk	  om	  het	  

platform	  in	  technische	  zin	  goed	  te	  laten	  functioneren	  (voor	  het	  netwerkeffect),	  de	  

ingewonnen	  informatie	  is	  ook	  van	  belang	  om	  de	  site	  rendabel	  te	  houden	  en	  er	  eventueel	  

winst	  mee	  te	  maken.	  Op	  Web	  2.0	  platform	  YouTube	  bijvoorbeeld	  (met	  Google	  als	  eigenaar),	  

zijn	  in	  2010	  zo’n	  700	  miljard	  streams	  bekeken	  en	  is	  er	  in	  totaal	  13	  miljoen	  uur	  aan	  video	  

geüpload.2	  Om	  de	  site	  draaiende	  te	  houden	  is	  er	  veel	  geld	  nodig	  voor	  het	  opzetten	  van	  de	  

technische	  architectuur	  (serverparken	  waar	  de	  video’s	  opgeslagen	  en	  geconverteerd	  worden	  

en	  waar	  vandaan	  ze	  gestreamd	  worden)	  en	  het	  betalen	  van	  personeel.	  In	  2010	  wordt	  de	  

omzet	  van	  YouTube	  geschat	  op	  zo’n	  1	  miljard	  dollar	  en	  wordt	  er	  voor	  het	  eerst	  in	  de	  historie	  

van	  het	  videoplatform	  winst	  verwacht.3	  Geld	  verdienen	  Web	  2.0	  platformen	  zoals	  YouTube	  

voornamelijk	  door	  het	  verkopen	  van	  advertenties.	  Elke	  interactie	  die	  een	  gebruiker	  heeft	  

met	  het	  platform	  levert	  waardevolle	  data	  op	  die	  verkocht	  kan	  worden	  aan	  adverteerders.	  	  

De	  bedrijven	  achter	  Web	  2.0	  sites	  zijn	  dus	  commercieel	  gebaat	  bij	  zoveel	  mogelijk	  

activiteit	  op	  hun	  platform.	  Speelsheid,	  zoals	  blijkt	  uit	  de	  vorige	  paragraaf,	  is	  een	  steeds	  

grotere	  bron	  van	  die	  activiteit	  op	  het	  internet.	  Een	  verklaring	  voor	  het	  gegeven	  dat	  

speelsheid	  een	  steeds	  grotere	  rol	  lijkt	  te	  hebben	  in	  het	  initiëren	  van	  de	  actieve	  gebruiker	  is	  

wellicht	  dat	  Web	  2.0	  platformen	  gemaakt	  zijn	  om	  deze	  te	  faciliteren.	  Vanuit	  de	  makers	  van	  

de	  sites	  geredeneerd	  zou	  dit	  zodoende	  in	  het	  design	  besloten	  liggen	  en	  op	  die	  manier	  de	  

speelse	  consument	  moeten	  stimuleren.	  De	  gedachte	  is	  dan	  hoe	  meer	  speelse	  mensen	  een	  

platform	  kan	  aanspreken,	  hoe	  meer	  activiteit	  er	  op	  het	  platform	  ontstaat,	  hoe	  succesvoller	  

de	  site	  uiteindelijk	  is	  en	  hoe	  meer	  geld	  het	  oplevert.	  	  

In	  dit	  hoofdstuk	  is	  de	  homo	  ludens	  aan	  bod	  gekomen	  alsmede	  de	  media	  als	  

speelplaats.	  De	  spelende	  mens	  lijkt	  steeds	  meer	  speelruimte(s)	  te	  krijgen	  in	  de	  digitale	  

cultuur.	  Dit	  is	  de	  winst	  van	  de	  homo	  ludens	  2.0.	  Waar	  Fiske	  en	  Silverstone	  zich	  vooral	  

richtten	  op	  de	  mediatekst	  en	  de	  ‘speling’	  daarin	  –	  gebaseerd	  op	  de	  definitie	  van	  spel	  van	  

Huizinga	  –,	  is	  er	  in	  de	  digitale	  mediacultuur	  een	  versoepeling	  van	  deze	  definitie	  nodig	  om	  het	  

spel	  hierin	  te	  kunnen	  analyseren.	  De	  rigide	  definitie	  van	  Huizinga	  is	  aangevuld	  en	  

opengebroken	  met	  die	  van	  Caillois,	  die	  een	  continuüm	  beschrijft	  tussen	  ludus	  (spel	  

gebonden	  aan	  regels)	  en	  paidea	  (het	  vrije	  spel).	  Daarnaast	  is	  de	  definitie	  van	  Salen	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Volkskrant.nl.	  ‘Ruim	  700	  miljard	  filmpjes	  bekeken	  op	  YouTube.’	  13	  december	  2010.	  
3	  Ostrow,	  Adam.	  ‘YouTube	  Revenue	  Approaching	  $1	  Billion	  Per	  Year.’	  5	  maart	  2010.	  Beschikbaar	  op:	  	  
http://mashable.com/2010/03/05/youtube-‐revenue-‐2010/	  
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Zimmerman	  zeer	  bruikbaar	  omdat	  zij	  spel	  definiëren	  als	  de	  vrije	  beweging	  in	  een	  rigide	  

structuur.	  	  

In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  zal	  er	  naar	  Web	  2.0	  platformen	  gekeken	  worden	  om	  te	  

zien	  hoe	  rigide	  deze	  structuur	  is	  en	  op	  welke	  manier	  er	  een	  spel	  ontstaat	  tussen	  het	  design,	  

de	  mediumspecifieke	  kenmerken	  (affordance)	  ervan,	  en	  de	  spelende	  gebruiker	  

(appropriatie).	  Hierin	  zal	  naar	  voren	  komen	  dat	  spel	  ontstaat	  doordat	  deze	  in	  het	  design	  van	  

de	  Web	  2.0	  platformen	  besloten	  zit,	  doordat	  de	  technische	  architectuur	  sociaal	  spel	  

faciliteert,	  maar	  ook	  zal	  aangetoond	  worden	  dat	  spel	  kan	  ontstaan	  in	  oppositie	  tegen	  die	  

structuur	  (transformerend	  spel).	  Dat	  het	  spel	  zich	  vermengt	  met	  de	  ernst	  wordt	  duidelijk	  in	  

de	  laatste	  paragraaf	  van	  hoofdstuk	  2,	  waarin	  ingegaan	  wordt	  op	  de	  vermenging	  van	  spel	  en	  

ernst	  op	  Web	  2.0	  platformen.	  	  

	  

	  

2.	  Speelsheid	  op	  het	  Web	  2.0	  –	  design/affordance/appropriatie	  

Dit	  hoofdstuk	  zal	  een	  analyse	  bevatten	  van	  de	  verschillende	  soorten	  spel	  en	  speelse	  

activiteiten	  op	  de	  Web	  2.0	  sites	  Foursquare	  en	  Twitter.	  De	  keuze	  is	  op	  deze	  specifieke	  

platformen	  gevallen	  omdat	  ze	  verschillende	  soorten	  spel	  van	  de	  gebruiker	  tonen,	  alsmede	  

spel	  in	  het	  design	  laten	  zien.	  Het	  doel	  van	  dit	  hoofdstuk	  is	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  

verschillende	  soorten	  spel	  en	  te	  beoordelen	  welke	  rol	  dit	  spel	  heeft	  voor	  de	  gebruiker	  en/of	  

de	  maker	  van	  de	  platformen.	  Is	  het	  spel	  op	  Web	  2.0	  platformen	  –	  te	  beschouwen	  volgens	  de	  

optiek	  van	  Fiske	  en	  Silverstone	  –	  afkomstig	  van	  de	  actieve	  gebruiker	  die	  de	  vrijheid	  heeft	  zijn	  

eigen	  betekenisvolle	  cultuur	  te	  produceren?	  Of	  wordt	  het	  spelelement	  toegevoegd	  door	  de	  

makers	  van	  de	  platformen,	  met	  als	  doel	  het	  initiëren	  en	  stimuleren	  van	  gebruikersactiviteit?	  

Of	  is	  spel	  op	  Web	  2.0	  sites	  een	  kenmerkende	  mediumspecificiteit,	  ook	  wel	  de	  ‘Affordance’	  

(Norman	  1998)	  genoemd?	  In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  de	  verhouding	  tussen	  design	  en	  

appropriatie	  van	  de	  Web	  2.0	  platformen	  bekeken	  vanuit	  het	  begrip	  van	  spel.	  

	   Om	  de	  specifieke	  vormen	  van	  spel	  en	  speelsheid	  op	  Web	  2.0	  platformen	  te	  kunnen	  

analyseren,	  wordt	  het	  design,	  de	  affordance	  van	  Web	  2.0	  platformen	  en	  de	  appropriatie	  van	  

gebruikers	  onderzocht.	  Hoe	  deze	  begrippen	  met	  elkaar	  in	  verband	  staan	  geeft	  Schäfer	  weer	  

in	  zijn	  boek	  Bastard	  Culture	  (2011)	  (zie	  figuur	  1).	  Het	  laat	  zien	  dat,	  wanneer	  we	  spreken	  over	  

een	  techniek	  zoals	  de	  Web	  2.0	  site,	  we	  altijd	  naar	  het	  samenspel	  van	  deze	  drie	  elementen	  

dienen	  te	  kijken	  om	  een	  goed	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  relaties	  die	  onderling	  ontstaan	  en	  wat	  

de	  ‘social	  use’	  is	  van	  een	  technologie	  (Schäfer	  2011:	  20).	  Wat	  dan	  naar	  voren	  komt	  is	  hoe	  

menselijke	  en	  niet-‐menselijke	  actoren	  het	  wezen	  van	  techniek	  vormgeven	  (Latour	  2005).	  
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Deze	  onderverdeling	  biedt	  hier	  een	  duidelijke	  houvast	  in	  het	  analyseren	  van	  Web	  2.0	  sites	  

op	  spel	  en	  speelse	  uitingen	  van	  gebruikers.	  Ik	  hanteer	  deze	  onderverdeling	  omdat	  het	  

inzichtelijk	  maakt	  welke	  elementen	  door	  de	  makers	  intentioneel	  zijn	  toegevoegd	  aan	  het	  

design	  om	  het	  gebruik	  te	  stimuleren.	  Aan	  de	  andere	  kant	  is	  het	  mogelijk	  te	  zien	  hoe	  de	  

gebruiker	  de	  techniek	  achter	  Web	  2.0	  in	  zijn	  dagelijkse	  leven	  toepast	  en	  het	  internet	  

benadert	  als	  speelplaats.	  	  

	  

	  
Figuur	  1.	  ‘Affordance,	  appropriation	  and	  design’	  Uit:	  Schäfer	  2011:	  20	  

	  

Affordance	  

De	  mediumspecificiteit	  speelt	  een	  grote	  rol	  bij	  het	  sturen	  van	  de	  gebruiker	  en	  zijn	  

activiteiten.	  Dit	  element	  wordt	  ook	  wel	  affordance	  genoemd	  en	  staat	  voor	  de	  materiële	  

aspecten	  van	  een	  technologie	  (Schäfer	  2011:	  19).	  Met	  behulp	  van	  de	  term	  ‘affordance’	  van	  

Donald	  Norman,	  uit	  zijn	  boek	  The	  design	  of	  everyday	  Things	  (1998),	  is	  het	  mogelijk	  te	  duiden	  

hoe	  de	  materiële	  aspecten	  het	  gebruik	  van	  een	  object	  of	  technologie	  in	  zich	  dragen.	  Een	  

schommel	  heeft	  bijvoorbeeld	  als	  affordance	  ermee	  te	  schommelen.	  Schäfer	  stelt	  daarom	  

dat	  de	  materiële	  aspecten	  van	  een	  technologie	  ook	  in	  ogenschouw	  genomen	  moeten	  

worden	  zodra	  men	  een	  analyse	  uitvoert	  naar	  het	  gebruik	  ervan.	  In	  deze	  analyse	  van	  Web	  2.0	  

platformen	  zal	  daarom	  ook	  de	  mediumspecificiteit	  in	  ogenschouw	  worden	  genomen	  en	  

onderzocht	  worden	  hoe	  deze	  bepaald	  gebruik	  meer	  bevordert	  dan	  andere.	  In	  het	  geval	  van	  

Web	  2.0	  platformen	  zal	  zich	  dit	  vooral	  richten	  op	  de	  architectuur	  van	  participatie	  zoals	  
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beschreven	  in	  het	  vorige	  hoofdstuk.	  Door	  deze	  architectuur	  als	  een	  materiële	  eigenschap	  

van	  het	  Web	  2.0	  te	  benaderen,	  is	  het	  mogelijk	  aan	  te	  merken	  hoe	  spel	  een	  wezenlijk	  

onderdeel	  vormt	  van	  de	  materiële	  kwaliteiten	  van	  deze	  platformen.	  De	  vraag	  in	  dit	  

hoofdstuk	  is	  bijgevolg	  of	  Web	  2.0	  platformen	  in	  beginsel	  een	  speelse	  houding	  faciliteren.	  

	  

Design	  

Het	  aspect	  van	  design	  is	  erg	  nauw	  verbonden	  met	  die	  van	  de	  affordance.	  Met	  het	  design	  

wordt	  de	  creatie	  en	  vorming	  van	  bepaalde	  artefacten	  bedoeld.	  Het	  design	  creëert	  daarbij	  

zijn	  eigen	  affordances,	  maar	  is	  ook	  afhankelijk	  van	  de	  affordances	  –	  de	  materiële	  aspecten	  –	  

van	  het	  object	  (Schäfer	  2011:	  19).	  Er	  kan	  uit	  een	  blok	  graniet	  wel	  een	  bal	  gevormd	  worden	  

waardoor	  het	  mogelijk	  is	  om	  hem	  als	  voetbal	  te	  gebruiken,	  maar	  door	  de	  materiële	  

eigenschappen	  van	  graniet	  (zwaar	  en	  hard)	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  ermee	  te	  voetballen.	  Het	  

design	  is:	  ‘the	  formalization	  of	  anticipated	  user	  activities	  through	  the	  use	  of	  certain	  

materials	  or	  technologies	  and	  the	  shaping	  of	  these	  into	  artefacts	  that	  constitute	  the	  

designated	  affordances’	  (Schäfer	  2011:	  20).	  Het	  materiële	  aspect	  van	  een	  technologie,	  de	  

affordance,	  wordt	  door	  de	  designer	  gebruikt	  om	  een	  bepaald	  gebruik	  in	  het	  object	  te	  leggen.	  

Een	  goed	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  keuze	  een	  sleutelhanger	  van	  een	  hoteldeur	  juist	  groot	  en	  

zwaar	  te	  maken	  zodat	  het	  gewenste	  gedrag	  –	  in	  dit	  geval	  dat	  de	  sleutel	  door	  de	  hotelgasten	  

niet	  vergeten	  wordt	  –	  als	  het	  ware	  in	  het	  object	  geïnscribeerd	  wordt	  (Latour	  1992).	  	  

Bij	  het	  design	  van	  Web	  2.0	  platformen	  in	  relatie	  tot	  spel	  zal	  de	  aandacht	  dus	  vooral	  

gericht	  worden	  op	  elementen	  in	  het	  ontwerp	  van	  deze	  platformen	  die	  expliciet	  door	  de	  

makers	  zijn	  toegevoegd	  om	  speelse	  appropriatie	  te	  bevorderen.	  Het	  gaat	  hier	  om	  het	  proces	  

dat	  ook	  wel	  ‘Gamification’	  genoemd	  wordt	  (Rowan	  2010).	  Uit	  welke	  elementen	  dit	  proces	  

bestaat	  zal	  naar	  voren	  komen	  in	  de	  analyse	  van	  Foursquare	  en	  Twitter.	  	  

	  

Appropriatie	  

Met	  het	  aspect	  van	  appropriatie	  wordt	  de	  manier	  waarop	  gebruikers	  technologie	  integreren	  

in	  de	  alledaagse	  praktijk	  bedoeld.	  Appropriatie	  beschrijft	  de:	  ‘use,	  modification,	  the	  reuse	  

and	  further	  development	  of	  artefacts	  in	  ways	  often	  unforeseen	  by	  the	  original	  designers	  (Dix	  

2007	  in	  Schäfer	  2011:	  20).	  De	  bal	  van	  graniet	  uit	  het	  eerdere	  voorbeeld	  kan	  dan	  wel	  bedacht	  

zijn	  om	  te	  voetballen,	  maar	  bowlen	  als	  appropriatie	  zou	  logischer	  zijn.	  Hier	  zien	  we	  hoe	  de	  

appropriatie	  onderdeel	  is	  van	  de	  wisselwerking	  tussen	  design	  en	  affordance.	  Volgens	  

Schäfer	  is	  de	  appropriatie	  van	  een	  technologie:	  
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[…]	  related	  to	  affordance,	  because	  the	  material	  characteristics	  and	  the	  design	  	  

choices	  affect	  the	  act	  of	  appropriation.	  Design	  and	  the	  specific	  material	  qualities	  

form	  the	  basis	  for	  use	  and	  appropriation	  (Schäfer	  2011:	  20).	  	  

	  

Wat	  interessant	  is	  aan	  deze	  manier	  van	  kijken	  is	  te	  analyseren	  op	  welke	  manier	  voorbedacht	  

gebruik,	  in	  dit	  geval	  speels	  design,	  ook	  daadwerkelijk	  als	  zodanig	  gebruikt	  wordt.	  Aan	  de	  

andere	  kant	  is	  het	  mogelijk	  te	  beschrijven	  hoe	  spel	  juist	  ontstaat	  doordat	  de	  homo	  ludens	  

interageert	  met	  de	  platformen	  zonder	  dat	  dit	  in	  het	  design	  besloten	  ligt.	  Het	  gaat	  dan	  om	  de	  

wijze	  waarop	  gebruikers	  de	  technologie	  adapteren	  en	  gebruiken	  zoals	  door	  de	  makers	  

bedoeld,	  maar	  ook	  om	  de	  manieren	  die	  zij	  hebben	  om	  deze	  te	  transformeren	  (Schäfer	  2011).	  

Dit	  proces	  komt	  sterk	  overeen	  met	  wat	  Salen	  en	  Zimmerman	  ‘Transformative	  Play’	  (2003:	  

305)	  noemen	  en	  wat	  duidelijker	  naar	  voren	  zal	  komen	  in	  de	  analyse.	  Op	  die	  manier	  is	  het	  

mogelijk	  te	  zien	  welke	  rol	  spel	  heeft	  in	  appropriatie	  van	  media	  zoals	  Fiske	  en	  Silverstone	  dat	  

formuleren.	  In	  het	  geval	  van	  appropriatie	  is	  van	  belang	  te	  onderzoeken	  of	  de	  gebruikers	  

spelen	  via	  de	  regels	  –	  en	  dus	  volgens	  het	  formele	  design	  –	  of	  dat	  ze	  spelen	  met	  de	  regels	  en	  

zodoende	  het	  design	  gebruiken	  op	  een	  manier	  die	  niet	  te	  verwachten	  is.	  	  

	  

2.1	  Speels	  design	  –	  Experience	  Design	  en	  Gamification	  

Dit	  deel	  van	  de	  analyse	  richt	  zich	  op	  speelse	  elementen	  op	  Web	  2.0	  sites	  die	  duidelijk	  door	  

de	  makers	  zijn	  toegevoegd	  om	  de	  spelende	  mens	  aan	  te	  spreken.	  Het	  is	  deze	  factor	  van	  

speelsheid	  die	  invloed	  heeft	  op	  het	  succes	  van	  een	  Web	  2.0	  platform	  met	  betrekking	  tot	  het	  

aantrekken	  van	  zoveel	  mogelijk	  gebruikers	  en	  die	  maakt	  dat	  gebruikers	  het	  blijven	  gebruiken	  

(Polaine	  2010).	  Hier	  komen	  we	  op	  het	  vlak	  van	  de	  ‘Experience	  Design’.	  Dit	  soort	  design	  

beschouwt	  speelsheid	  als	  designelement:	  ‘parallel	  to	  usability,	  something	  necessary	  and	  

measurable,	  setting	  up	  people’s	  expectations’	  (Rao	  2008).	  Experience	  design	  heeft	  als	  eerste	  

functie:	  ‘engage	  people’s	  attention	  or	  involve	  them	  in	  an	  activity	  for	  recreation,	  amusement,	  

or	  creative	  enjoyment’	  (Follett	  2007	  in	  Rao	  2008).	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  het	  creëren	  van	  

ervaringen	  door	  middel	  van	  het	  design	  van	  de	  genoemde	  platformen.	  In	  het	  artikel	  

‘Engaging	  User	  Creativity:	  The	  Playful	  Experience’	  (2007)	  geeft	  Jonathan	  Follett	  een	  viertal	  

elementen	  waaraan	  volgens	  hem	  een	  speels	  digitaal	  product	  te	  herkennen	  is:	  

	  	  

1.	  ‘Lots	  of	  small	  rewards	  and	  positive	  feedback	  for	  taking	  action’	  

Met	  dit	  gegeven	  bedoelt	  Follett	  het	  moment	  waarop	  een	  speelse	  applicatie	  iets	  doet	  

dat	  plezierig	  is	  voor	  de	  gebruiker	  die	  ermee	  interageert.	  Als	  voorbeeld	  geeft	  hij	  de	  
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iPhone	  die	  automatisch	  meedraait	  zodra	  men	  deze	  omdraait	  naar	  landschap-‐modus.	  

Dit	  vormt	  een	  amusante	  en	  nuttige	  verrassing;	  een	  soort	  beloning	  voor	  een	  

uitgevoerde	  actie.	  	  

2.	  ‘Frivolous	  interaction’	  (Frivole	  interactie)	  

Follett	  geeft	  hiervoor	  Facebook	  als	  voorbeeld	  omdat	  deze	  Web	  2.0	  site:	  ‘has	  

perfected	  digital	  social	  interaction	  for	  no	  good	  reason	  other	  than	  pure	  fun’	  (Follett	  

2007).	  Het	  gaat	  om	  de	  ervaring	  van	  de	  interactie	  als	  plezierig	  an	  sich.	  Dit	  noemt	  

Follett	  ‘Interactive	  silliness’.	  	  

3.	  ‘The	  ability	  to	  take	  someone	  else’s	  work	  and	  build	  on	  it’	  

Een	  digitaal	  product	  is	  speels	  wanneer	  het	  de	  mogelijkheid	  biedt	  om	  andermans	  

werk	  uit	  te	  breiden	  en	  daarmee	  te	  veranderen.	  Ook	  het	  commenten,	  taggen	  en	  

herorganiseren	  van	  content	  die	  door	  anderen	  is	  toegevoegd	  horen	  hierbij.	  	  

4.	  No	  negative	  consequences	  for	  experimentation	  

‘Users	  should	  be	  free	  to	  explore,	  discover,	  and	  possibly	  fail’	  (Follett	  2007).	  Een	  

speelse	  applicatie	  biedt	  ruimte	  voor	  gebruikers	  om	  te	  experimenteren	  zonder	  dat	  

daar	  negatieve	  consequenties	  aan	  vast	  zitten,	  aldus	  Follett.	  	  

	  

Door	  Web	  2.0	  platformen	  te	  onderzoeken	  op	  deze	  vier	  elementen	  van	  Follett	  is	  het	  mogelijk	  

meer	  te	  weten	  te	  komen	  over	  de	  specifieke	  methodes	  die	  een	  Web	  2.0	  site	  heeft	  tot	  het	  

creëren	  van	  een	  speelse	  sfeer	  op	  de	  platformen.	  

	   Het	  toevoegen	  van	  spelmechanismen	  aan	  –	  in	  dit	  geval	  –	  het	  design	  van	  Web	  2.0	  

platformen	  om	  gebruikers	  aan	  te	  sporen	  de	  platformen	  te	  gaan	  gebruiken	  en	  om	  ze	  met	  de	  

diensten	  te	  verbinden,	  wordt	  gamification	  genoemd	  (Zichermann	  &	  Linder	  2010).	  

Softwaremaker	  Bunchball,	  die	  gebruik	  maakt	  van	  gamification	  om	  bij	  klanten	  applicaties	  te	  

bouwen,	  stelt	  op	  de	  gelijknamige	  site	  een	  white	  paper	  beschikbaar	  waarin	  gamification	  als	  

volgt	  wordt	  gedefinieerd:	  

	  

[…]	  gamification	  applies	  the	  mechanics	  of	  gaming	  to	  non-‐	  game	  activities	  to	  change	  

people’s	  behavior.	  When	  used	  in	  a	  business	  context,	  gamification	  is	  the	  process	  of	  

integrating	  game	  dynamics	  (and	  game	  mechanics)	  into	  a	  website,	  business	  service,	  

online	  community,	  content	  portal,	  or	  marketing	  campaign	  in	  order	  to	  drive	  

participation	  and	  engagement.4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Bunchball.com	  ‘Gamification101:	  An	  Introduction	  to	  the	  Use	  of	  Game	  Dynamics	  to	  Influence	  Behavior.’	  White	  paper	  (2010):	  1-‐
13.	  Beschikbaar	  op:	  Bunchball.com	  	  
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Gamification	  heeft	  vanuit	  een	  business-‐oogpunt	  dus	  vooral	  het	  aantrekken	  van	  zoveel	  

mogelijk	  gebruikers	  die	  participeren	  aan	  Web	  2.0	  platformen	  als	  doel,	  en	  draagt	  op	  die	  

manier	  bij	  aan	  het	  bereiken	  van	  bepaalde	  bedrijfsmatig	  gestelde	  targets.	  Bunchball	  geeft	  in	  

onderstaand	  figuur	  de	  verschillende	  game	  dynamics	  en	  game	  mechanics	  weer:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figuur	  2.	  ‘Gamification101.’	  Whitepaper	  Bunchball	  2010	  <www.bunchball.com>	  

	  

Foursquare	  gamified	  

Een	  goed	  voorbeeld	  van	  de	  integratie	  van	  spelelementen	  in	  het	  design	  van	  een	  nieuwe	  

media-‐object	  is	  de	  locatie-‐gebonden	  sociale	  netwerksite	  en	  mobiele	  applicatie	  Foursquare.	  

Wat	  Foursquare	  doet	  is	  de	  gebruiker	  de	  mogelijkheid	  bieden	  via	  GPS	  en	  mobiel	  internet	  aan	  

vrienden	  kenbaar	  te	  maken	  waar	  hij	  of	  zij	  zich	  bevindt.	  Dit	  doet	  de	  gebruiker	  door	  in	  te	  

checken	  in	  een	  bepaalde	  ‘sociale’	  ruimte	  zoals	  een	  kroeg,	  vliegveld,	  golfbaan	  et	  cetera.	  

Naast	  de	  sociale	  functie	  –	  het	  elkaar	  laten	  weten	  in	  welk	  restaurant,	  bioscoop	  of	  bedrijf	  men	  

zich	  bevindt	  –,	  zit	  er	  ook	  een	  duidelijk	  spelelement	  in	  Foursquare.	  Door	  in	  te	  checken	  kan	  de	  

gebruiker	  namelijk	  allerlei	  verschillende	  punten	  en	  badges	  verdienen.	  Zo	  krijgt	  de	  gebruiker	  

de	  badge	  ‘Burgemeester’	  als	  hij	  de	  ‘trouwste’	  bezoeker	  (die	  het	  vaakst	  heeft	  ingecheckt)	  is	  

van	  een	  bepaalde	  plek	  (zie	  figuur	  3	  &	  4).	  	  

	   Er	  zijn	  honderden	  verschillende	  soorten	  badges	  te	  verdienen.	  Deze	  lopen	  uiteen	  van	  

vrij	  eenvoudig	  (Bookworm	  Badge,	  te	  behalen	  door	  drie	  keer	  in	  te	  checken	  bij	  een	  

bibliotheek)	  tot	  moeilijker	  te	  behalen	  (Hangover	  Badge,	  deze	  badge	  kan	  men	  verdienen	  

door	  na	  twee	  uur	  s’nachts	  in	  te	  checken	  bij	  een	  kroeg/bar	  en	  binnen	  zeven	  uur	  bij	  de	  

werkgever).	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  er	  met	  Foursquare	  op	  een	  zeer	  speelse	  en	  tevens	  

competitieve	  manier	  omgegaan	  wordt	  met	  de	  ‘ruimte’	  waar	  men	  zich	  bevindt.	  
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Figuur	  3.	  Badges	  mobiele	  applicatie	  Foursquare	  	  	  	  	   Figuur	  4.	  Super	  Mayor	  op	  Foursquare.com	  

	  

	   Blijkbaar	  was	  het	  voor	  de	  maker	  van	  Foursquare	  niet	  genoeg	  om	  een	  dienst	  te	  

produceren	  die	  het	  mogelijk	  maakt	  puur	  en	  alleen	  als	  gebruiker	  de	  locatie	  door	  te	  geven	  aan	  

vrienden.	  Foursquare	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  Web	  2.0	  applicatie	  waar	  de	  speelse	  

elementen	  expliciet	  door	  de	  makers	  zijn	  toegevoegd	  om	  gebruik	  ervan	  te	  stimuleren	  en	  

waar	  de	  handelingen	  die	  verricht	  moeten	  worden	  door	  de	  spelers	  als	  speels	  dienen	  te	  

worden	  ervaren.	  Foursquare	  bevat	  een	  aantal	  van	  de	  spelmechanismen	  die	  door	  Bunchball	  

opgetekend	  zijn.	  Zo	  is	  Foursquare	  bijna	  volledig	  gebaseerd	  op	  de	  mogelijkheid	  van	  het	  

scoren	  van	  punten	  door	  gebruikers.	  Deze	  punten	  kunnen	  behaald	  worden	  door	  in	  te	  

checken.	  Er	  bestaan	  op	  Foursquare	  verschillende	  moeilijkheidsgraden	  in	  het	  behalen	  van	  

badges,	  er	  ontstaan	  scoreborden	  en	  de	  gebruikers	  ontvangen	  virtuele	  goederen	  in	  de	  vorm	  

van	  badges.	  Met	  deze	  spelmechanismen	  is	  het	  mogelijk	  de	  gebruiker	  te	  belonen,	  evenredig	  

aan	  de	  handelingen	  die	  hij	  verricht.	  Daarnaast	  kan	  een	  gebruiker	  een	  bepaalde	  status	  

ontlenen	  aan	  de	  verdiende	  badges	  en	  ontstaat	  er	  een	  competitie	  tussen	  spelers	  onderling.	  

Al	  deze	  elementen	  moeten	  er	  toe	  bijdragen	  dat	  meer	  mensen	  het	  gaan	  gebruiken	  en	  dat	  de	  

activiteit	  van	  de	  gebruikers	  te	  sturen	  is	  door	  de	  makers	  van	  de	  sites.	  

Het	  spel	  op	  Foursquare	  is	  zodoende	  voornamelijk	  wat	  Caillois	  agon	  (spel	  als	  

competitie)	  noemt	  (zie	  paragraaf	  1.2).	  Daarnaast	  is	  het	  ook	  een	  vorm	  van	  mimicry	  

(rollenspel)	  omdat	  de	  gebruiker	  zichzelf,	  middels	  de	  badges,	  op	  een	  bepaalde	  manier	  een	  

identiteit	  kan	  aanmeten.	  Op	  het	  continuüm	  dat	  Caillois	  schetst	  tussen	  ludus	  (het	  spel	  

gebonden	  aan	  regels)	  en	  paidea	  (het	  vrije	  spel)	  moet	  Foursquare	  meer	  richting	  de	  ludus-‐kant	  

worden	  gepositioneerd,	  omdat	  de	  interactie	  met	  het	  platform	  door	  gebruikers	  verloopt	  op	  
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een	  zeer	  gestructureerde	  manier.	  Er	  is	  weinig	  ruimte	  voor	  improvisatie	  of	  creatief	  gebruik	  en	  

er	  is	  meer	  sprake	  van	  wat	  Salen	  en	  Zimmerman	  game	  play	  noemen	  dan	  van	  being	  playful.	  	  

	  

Twitter	  (be)speelbaar	  design?	  

Ook	  op	  Web	  2.0	  sites	  waar	  minder	  sprake	  is	  van	  een	  expliciete	  toevoeging	  van	  

spelmechanismen	  zoals	  bij	  Foursquare	  is	  het	  mogelijk	  te	  zien	  hoe	  het	  design	  en	  de	  

affordance	  bijdragen	  aan	  speels	  gebruik	  en	  de	  interactive	  silliness	  en	  frivolous	  interaction	  

(Follett	  2007).	  Twitter	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  hiervan.	  Twitter	  is	  een	  sociale	  netwerksite	  met	  

als	  functie	  microblogging.	  Nadat	  de	  gebruiker	  een	  profiel	  heeft	  aangemaakt	  is	  het	  mogelijk	  

kleine	  berichten	  (van	  maximaal	  140	  tekens)	  te	  posten	  op	  diens	  eigen	  pagina	  (de	  Twitterfeed).	  

Deze	  berichten	  kunnen	  gelezen	  en	  geplaatst	  worden	  via	  de	  website,	  de	  mobiele	  applicatie	  

en/of	  via	  een	  aparte	  widget	  op	  de	  computer.	  Het	  sociale	  element	  doet	  van	  zich	  spreken	  

wanneer	  de	  gebruiker	  een	  andere	  gebruiker	  gaat	  volgen.	  De	  berichten	  van	  deze	  persoon	  

komen	  dan	  op	  de	  eigen	  pagina	  terecht	  (zie	  figuur	  5).	  Berichten	  die	  door	  iemand	  die	  niet	  

wordt	  gevolgd	  worden	  geplaatst	  kunnen	  ge-‐re-‐tweet	  worden	  en	  komen	  zodoende	  ook	  op	  de	  

eigen	  feed	  en	  op	  die	  van	  de	  volgers	  te	  staan.	  	  

	  

	  
Figuur	  5.	  Screenshot	  van	  Twitter.com/paul_nl	  

	  

Kijkend	  naar	  de	  interface	  dan	  zien	  we	  aan	  de	  linkerkant	  de	  tekstberichten,	  dit	  zijn	  de	  

zogenaamde	  tweets.	  De	  bovenste	  tweet	  is	  van	  mijzelf	  en	  dit	  is	  tegelijkertijd	  ook	  het	  meest	  

recente	  bericht.	  Daaronder	  zien	  we	  een	  zogenaamde	  re-‐tweet	  van	  gerbentweets,	  een	  
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Twitteraar	  die	  door	  mij	  wordt	  gevolgd.	  Onder	  de	  re-‐tweet	  staat	  een	  bericht	  van	  diezelfde	  

gebruiker,	  maar	  dit	  is	  van	  hemzelf.	  In	  dit	  bericht	  zijn	  twee	  woorden	  blauw	  gekleurd	  en	  dit	  

betekent	  dat	  op	  de	  betreffende	  woorden	  kan	  worden	  geklikt.	  Door	  een	  apenstaartje	  (@)	  

voor	  de	  naam	  van	  een	  gebruiker	  van	  Twitter	  te	  plaatsen	  wordt	  de	  naam	  een	  link	  naar	  die	  

specifieke	  gebruiker	  en	  geldt	  deze	  tegelijkertijd	  als	  een	  zogenaamde	  mention.	  Hierdoor	  kan	  

de	  genoemde	  gebruiker	  zien	  in	  welke	  tweets	  hij	  genoemd	  wordt.	  Op	  die	  manier	  kan	  men	  

met	  elkaar	  chatten	  en	  betekent	  het	  @	  voor	  janwillemtweets	  in	  feite	  ‘aan’	  janwillemtweets.	  	  

Het	  in	  blauw	  genoteerde	  doeffnormaaljoh	  wordt	  voorafgegaan	  door	  een	  hashtag	  (#).	  

Dit	  teken	  wordt	  gebruikt	  als	  een	  soort	  label	  en	  maakt	  het	  zoeken	  naar	  tweets	  met	  eenzelfde	  

onderwerp	  mogelijk.	  Als	  meerdere	  gebruikers	  deze	  specifieke	  hashtag	  gebruiken	  hoeft	  er	  

alleen	  maar	  op	  geklikt	  of	  op	  gezocht	  te	  worden	  om	  een	  overzicht	  te	  krijgen	  van	  alle	  

berichten	  met	  die	  specifieke	  hashtag.	  Op	  die	  wijze	  kan	  er	  op	  een	  bepaald	  onderwerp,	  

bijvoorbeeld	  #elfstedentocht,	  gefilterd	  worden.	  Naast	  deze	  mentions	  en	  hashtags	  is	  het	  

mogelijk	  om	  links	  te	  plaatsen	  naar	  websites,	  plaatjes	  of	  ander	  audiovisueel	  materiaal.	  	  

	  

Speels	  design?	  

Het	  eerste	  moment	  van	  kennismaking	  met	  de	  gebruiker	  is	  van	  cruciaal	  belang	  voor	  Twitter	  

omdat	  het	  met	  vele	  andere	  sociale	  platformen	  moet	  concurreren.	  De	  vraag	  is,	  als	  speelsheid	  

een	  belangrijke	  rol	  speelt	  in	  het	  functioneren,	  of	  dit	  element	  ook	  aanwezig	  is	  bij	  de	  eerste	  

indruk.	  Het	  is	  deze	  ervaring	  die	  als	  eerste	  aan	  bod	  komt	  en	  het	  eerst	  door	  de	  gebruiker	  zal	  

worden	  ‘beoordeeld’.	  Andrew	  Polaine	  gebruikt	  in	  zijn	  PhD	  onderzoek	  ‘Developing	  a	  

language	  of	  interactivity	  through	  the	  theory	  of	  play’	  (2010)	  voor	  dit	  principe	  de	  term	  ‘The	  

invitation	  to	  play’	  (oorspronkelijk	  uit	  Pesce	  1996).	  Deze	  ‘uitnodiging	  tot	  spelen’	  is	  een	  

universeel	  principe	  en	  toepasbaar	  op	  allerlei	  verschillende	  apparaten,	  interfaces	  en	  objecten.	  

Bestuderen	  we	  de	  interface	  van	  Twitter,	  dan	  is	  het	  mogelijk	  zichtbaar	  te	  maken	  hoe	  

de	  Web	  2.0	  site	  potentiële	  gebruikers	  uitnodigt	  om	  deel	  te	  nemen.	  De	  visuele	  invitatie	  komt	  

bij	  Twitter	  naar	  voren	  in	  het	  logo	  en	  in	  het	  design	  van	  de	  site.	  Deze	  heeft	  een	  erg	  open	  

karakter	  en	  een	  frisse	  uitstraling.	  De	  kleuren	  van	  de	  site	  geven	  het	  een	  moderne	  look	  and	  

feel.	  Dit	  design	  is	  een	  bewuste	  keuze	  van	  de	  makers	  om	  gebruikers	  naar	  de	  site	  toe	  te	  

trekken.	  Het	  logo	  versterkt	  dit	  nog	  eens;	  de	  kwetterende	  vogel	  –	  niet	  bepaald	  associaties	  

oproepend	  met	  serieusheid	  en/of	  werk	  –	  spreekt	  de	  speelse	  attitude	  van	  de	  gebruiker	  aan.	  

Op	  die	  manier	  wordt	  de	  speelse	  houding	  van	  de	  potentiële	  gebruiker	  visueel	  aangesproken,	  

wat	  kan	  leiden	  tot	  meer	  gebruikers.	  Zelfs	  wanneer	  de	  site	  onbereikbaar	  is,	  bijvoorbeeld	  in	  
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het	  geval	  van	  een	  probleem	  met	  de	  server,	  wordt	  de	  potentiële	  gebruiker	  op	  een	  speelse	  

manier	  benaderd	  (zie	  figuur	  6).	  	  

	  

	  	  
Figuur	  6.	  Screenshot	  servers	  down	  bij	  Twitter.com	  

	  

De	  bedenkers	  achter	  Twitter	  hebben	  bewust	  gekozen	  voor	  een	  speelse	  uitleg	  van	  een	  

serieus	  probleem.	  Waar	  het	  bij	  andere	  websites	  gebruikelijk	  is	  om	  de	  errorcode	  en	  de	  tekst	  

‘Service	  Temporarily	  Unavailable’	  of	  ‘Internal	  Service	  Error’	  te	  vermelden,	  is	  dit	  voor	  Twitter	  

niet	  afdoende	  en	  wil	  de	  sociale	  netwerksite	  laten	  zien	  dat	  het	  speelse	  element	  zelfs	  tot	  het	  

meest	  serieuze	  behoort.	  Het	  is	  een	  voor	  Web	  2.0	  sites	  kenmerkende	  speelse	  manier	  van	  

informatieoverdracht.	  

Bovenstaande	  voorbeelden	  zouden	  als	  een	  audiovisuele	  speelbaarheid	  gezien	  

kunnen	  worden	  (Järvinen	  et	  al.	  2002:	  37).	  De	  audiovisuele	  elementen	  dragen	  bij	  aan	  de	  

speelsheid	  van	  het	  platform	  doordat	  het	  bepaalde	  patronen	  meer	  bevordert	  dan	  andere.	  

Het	  is	  dit	  waar	  Follett	  op	  doelt	  bij	  punt	  1	  van	  de	  kenmerken	  van	  speelse	  applicaties,	  namelijk	  

de	  mogelijkheid	  dat	  een	  interactie	  op	  een	  positieve	  manier	  feedback	  geeft	  aan	  de	  gebruiker	  

die	  ermee	  interageert.	  Een	  zeer	  subtiel	  maar	  goed	  voorbeeld	  hiervan	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  

mobiele	  applicatie	  van	  Twitter.	  Het	  verversen	  van	  de	  Twitterfeed	  –	  het	  opnieuw	  laden	  van	  

de	  pagina	  om	  de	  meest	  recente	  tweets	  te	  zien	  te	  krijgen	  –	  verloopt	  in	  de	  applicatie	  via	  het	  

zogenoemde	  ‘pull	  to	  reload’	  of	  ‘pull	  to	  refresh’	  principe.	  Dit	  principe	  werkt	  als	  volgt:	  De	  

gebruiker	  dient	  met	  zijn	  vinger	  een	  sleepbeweging	  naar	  onderen	  te	  maken,	  alsof	  hij	  de	  

lijstweergave	  naar	  beneden	  trekt,	  en	  op	  het	  moment	  dat	  hij	  zijn	  vinger	  loslaat,	  verschijnen	  al	  

dan	  niet	  de	  nieuwe	  berichten.	  Wat	  het	  voor	  de	  gebruiker	  nog	  extra	  aantrekkelijk	  maakt	  is	  

het	  geluidje	  dat	  te	  horen	  is	  tijdens	  deze	  verrichting.	  Dit	  audio-‐element	  is	  precies	  wat	  Follett	  

bedoelt	  met	  de	  plezierige	  ‘beloning’	  die	  een	  gebruiker	  krijgt	  zodra	  deze	  interageert	  met	  een	  
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speelse	  applicatie.	  Het	  pull	  to	  refresh	  principe,	  het	  audio-‐element	  incluis,	  is	  niet	  nodig	  om	  de	  

Twitter-‐applicatie	  goed	  te	  laten	  functioneren.	  Er	  zou	  ook	  een	  verversbutton	  geplaatst	  

kunnen	  worden	  en	  ook	  zonder	  dit	  geluid	  zou	  het	  functioneren.	  De	  audiovisuele	  elementen	  

dragen	  op	  die	  manier	  bij	  aan	  het	  speelse	  karakter	  van	  de	  Web	  2.0	  applicatie.	  	  

Het	  zijn	  al	  deze	  elementen	  die	  bijdragen	  aan	  de	  frivolous	  interaction	  en	  interactive	  

silliness	  die	  kenmerkend	  zijn	  voor	  speelse	  applicaties	  volgens	  Follett.	  Dit	  uit	  zich	  bij	  Twitter	  in	  

de	  manier	  waarop	  de	  sociale	  netwerksite	  een	  serverprobleem	  speels	  communiceert.	  Ook	  

regelmatig	  terugkerende	  elementen	  (zoals	  het	  pull	  to	  refresh	  principe)	  zijn	  op	  een	  frivole	  

manier	  geconstrueerd.	  Het	  zijn	  deze	  designelementen	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  een	  bepaalde	  

speelse	  sfeer	  kan	  ontstaan	  op	  een	  Web	  2.0	  platform;	  een	  sfeer	  die	  uitnodigt	  tot	  het	  gebruik	  

ervan.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  het	  idee	  van	  Polaine	  dat	  een	  ‘engaging	  experience’	  bestaat	  uit	  

‘playfulness’	  (speelsheid)	  en	  dat	  de	  ervaring	  van	  interactie	  de	  content	  en/of	  het	  primaire	  

doel	  is	  (2010:	  7).	  Dit	  lijkt	  zeker	  van	  toepassing	  op	  Web	  2.0	  platformen,	  aangezien	  het	  vaak	  

gaat	  om	  de	  ervaring	  van	  de	  interactie	  met	  het	  platform	  zonder	  dat	  daar	  meteen	  een	  beoogd	  

doel	  achter	  schuilt.	  De	  ontstane	  interactie	  op	  Twitter	  tussen	  object	  en	  subject	  is	  in	  relatie	  tot	  

spel	  tegelijkertijd	  de	  inhoud	  van	  die	  ervaring.	  Het	  gaat	  dan	  om	  de	  ervaring	  als	  zijnde	  speels	  

en	  niet	  om	  het	  doel	  van	  de	  interactie	  (Polaine	  2010).	  	  

Uit	  de	  analyse	  van	  Twitter	  blijkt	  dat	  er	  een	  bepaalde	  speelsheid	  op	  het	  platform	  

ontstaat	  die	  niet	  tot	  stand	  komt	  door	  het	  expliciet	  toevoegen	  van	  spelmechanismen,	  maar	  

door	  speelse	  designelementen.	  Op	  allerlei	  fronten	  wordt	  de	  ‘speelse	  mindset’	  van	  de	  

gebruiker	  aangesproken	  en	  proberen	  de	  makers	  de	  speelse	  houding	  van	  de	  gebruiker	  te	  

activeren	  en	  te	  continueren.	  Twitter	  is	  daarom	  in	  vergelijking	  tot	  Foursquare	  veel	  meer	  aan	  

de	  kant	  van	  het	  vrije	  spel	  (paidea)	  van	  Caillois	  te	  plaatsen.	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  komt	  dit	  

vrije	  spel	  aan	  bod	  in	  de	  vorm	  van	  het	  sociale	  spel	  dat	  Web	  2.0	  platformen	  perfect	  lijken	  te	  

kunnen	  faciliteren.	  Hier	  zal	  ingegaan	  worden	  op	  punt	  3	  van	  Follett:	  de	  mogelijkheid	  die	  een	  

speelse	  applicatie	  kan	  bieden	  om	  op	  andermans	  werk	  voort	  te	  bouwen	  en/of	  dat	  uit	  te	  

breiden.	  Na	  deze	  paragraaf	  wordt	  de	  appropriatie	  besproken	  en	  zal	  worden	  ingegaan	  op	  de	  

manieren	  waarop	  de	  homo	  ludens	  zich	  weet	  te	  manifesteren	  op	  Web	  2.0	  platformen.	  

Daarbij	  zal	  ook	  onderzocht	  worden	  of	  punt	  4	  van	  Follett	  van	  toepassing	  is	  op	  Web	  2.0	  door	  

te	  kijken	  of	  deze	  platformen	  ruimte	  bieden	  aan	  het	  experiment	  zonder	  consequenties.	  	  

	  

2.2	  Speelse	  affordance	  –	  sociaal	  spel	  

Bij	  Twitter	  zien	  we	  dat	  de	  affordance	  twee	  eigenschappen	  kan	  beschrijven	  van	  de	  site,	  

namelijk	  de	  specificiteit	  van	  het	  medium	  en	  de	  affordance	  die	  een	  bepaald	  gebruik	  aangeeft.	  
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De	  mediumspecificiteit	  van	  Web	  2.0	  platformen	  is	  een	  goede	  voedingsbodem	  voor	  het	  

ontstaan	  van	  sociaal	  spel	  (Rao	  2008).	  Gezien	  het	  hebben	  van	  gebruikers	  voor	  Web	  2.0	  

noodzakelijk	  is	  voor	  diens	  functioneren	  is	  te	  verklaren	  dat	  de	  site	  de	  mate	  van	  sociaal	  spel	  

probeert	  te	  stimuleren.	  Het	  sociale	  spel	  komt	  vooral	  tot	  stand	  door	  interactie	  tussen	  

gebruikers.	  Deze	  interactie	  zien	  we	  op	  Twitter	  ontstaan	  doordat	  mensen	  de	  mogelijkheid	  

hebben	  om	  constant	  op	  elkaar	  te	  reageren	  en	  berichten	  te	  re-‐tweeten.	  Dit	  is	  een	  van	  de	  

kenmerken	  van	  een	  speelse	  applicatie	  van	  Follett.	  Het	  speelse	  ontstaat	  dan	  vanwege	  het	  feit	  

dat	  Twitter	  de	  mogelijkheid	  biedt	  voort	  te	  borduren	  op	  elkaars	  content	  –	  in	  de	  vorm	  van	  

commenten,	  taggen	  en	  in	  dit	  geval	  re-‐tweeten.	  	  	  

De	  Web	  2.0	  site	  biedt	  hier	  een	  uiterst	  goed	  platform	  voor.	  Twee	  technische	  

elementen	  zijn	  hierbij	  van	  belang.	  Een	  technisch	  element	  dat	  dit	  sociale	  spel	  stimuleert,	  

vinden	  we	  in	  de	  vorm	  van	  de	  zogenaamde	  Application	  Programming	  Interfaces	  (API’s)	  die	  

het	  mogelijk	  maken	  om	  websites	  op	  een	  ‘sociale’	  manier	  aan	  elkaar	  te	  linken.	  De	  YouTube	  

API	  van	  Facebook	  maakt	  het	  bijvoorbeeld	  mogelijk	  video’s	  die	  door	  de	  gebruiker	  zijn	  

geüpload	  op	  YouTube	  automatisch	  ook	  te	  posten	  op	  de	  Wall	  van	  het	  eigen	  Facebook-‐profiel.	  

Met	  de	  Foursquare	  API	  van	  Twitter	  wordt,	  zodra	  men	  ergens	  incheckt,	  daar	  melding	  van	  

gemaakt	  op	  de	  eigen	  Twitterfeed.	  Op	  die	  manier	  worden	  verschillende	  platformen	  met	  

elkaar	  verbonden	  en	  dit	  draagt	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  sociale	  netwerk	  dat	  de	  

gebruiker	  heeft	  op	  het	  internet.	  Het	  nodigt	  ook	  uit	  tot	  gebruik	  van	  andere	  Web	  2.0	  sites.	  

Nog	  een	  belangrijk	  technisch	  element	  van	  Web	  2.0	  sites,	  dat	  voor	  een	  groot	  deel	  

uitmaakt	  wat	  de	  content	  is	  van	  de	  sites,	  is	  de	  verzameling	  van	  metadata.	  Deze	  metadata	  

ontstaat	  zodra	  gebruikers	  zich	  gaan	  ‘bewegen’	  binnen	  het	  Web	  2.0	  netwerk	  (Schäfer	  2009:	  

155).	  Gebruikers	  moeten	  een	  profiel	  aanmaken	  om	  de	  platformen	  te	  kunnen	  gebruiken.	  De	  

technologische	  architectuur	  van	  Web	  2.0	  sites	  is	  zo	  geconstrueerd	  dat	  deze	  iedere	  activiteit	  

van	  de	  gebruiker	  om	  kan	  zetten	  in	  data.	  De	  verzamelde	  informatie	  kan	  vervolgens	  verwerkt	  

en	  gevisualiseerd	  worden	  als	  content	  voor	  de	  site.	  Een	  goed	  voorbeeld	  hiervan	  is	  Foursquare,	  

waar	  de	  content	  van	  de	  site	  grotendeels	  bestaat	  uit	  het	  overzicht	  van	  de	  plaatsen	  die	  de	  

gebruikers	  hebben	  bezocht	  en	  de	  hoeveelheid	  punten	  en	  badges	  die	  zij	  hiermee	  hebben	  

gescoord.	  Het	  is	  een	  vorm	  van	  datavisualisatie.	  Web	  2.0	  sites	  zijn	  dus	  zowel	  interfaces	  voor	  

het	  interageren	  met	  content	  zoals	  op	  YouTube,	  maar	  in	  zijn	  geheel	  ook	  te	  benaderen	  als	  

culturele	  artefacten	  waar	  ‘spelers’	  sociaal	  met	  elkaar	  interageren.	  	  

	   Web	  2.0	  platformen	  bieden	  door	  hun	  toegankelijkheid	  en	  technische	  structuur	  

goede	  mogelijkheden	  voor	  het	  sociale	  spel	  van	  de	  mens.	  Web	  2.0	  sites	  zijn	  dan	  vooral	  in	  

staat	  sociale	  netwerken	  te	  genereren	  waarin	  gebruikers	  kunnen	  spelen	  als	  binnen	  een	  
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speelplaats.	  Dit	  sociale	  spel	  levert	  ook	  informatie	  op	  voor	  de	  sites	  die	  ingezet	  kan	  worden	  

om	  nog	  meer	  mensen	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Voor	  de	  gebruikers	  betekent	  dit	  een	  rijkere	  

ervaring	  en	  zodoende	  is	  de	  site	  van	  grotere	  sociale	  en	  culturele	  waarde.	  Dit	  is	  het	  

netwerkeffect	  waar	  O’Reilly	  over	  spreekt	  en	  dit	  leidt	  ertoe	  dat	  Web	  2.0	  platformen	  ook	  wel	  

sociale	  netwerksites	  genoemd	  worden.	  De	  affordance	  op	  Web	  2.0	  platformen	  kan	  er	  een	  zijn	  

van	  het	  speelse,	  creatieve	  gebruik.	  De	  affordance	  van	  Twitter	  is	  de	  mogelijkheden	  die	  het	  

biedt	  om	  op	  speelse	  manieren	  met	  elkaar	  te	  communiceren	  en	  elkaars	  ‘werk’	  over	  te	  nemen,	  

te	  becommentariëren	  en/of	  te	  veranderen.	  Dit	  wordt	  deels	  door	  de	  makers	  bevorderd	  met	  

het	  implementeren	  van	  speelse	  elementen,	  maar	  is	  ook	  een	  materiële	  kwaliteit	  van	  de	  

techniek	  achter	  Web	  2.0.	  De	  affordance	  van	  Web	  2.0	  is	  dan	  voornamelijk	  het	  sociale	  spel.	  

	  

2.3	  Speelse	  appropriatie	  –	  transformerend	  spel	  

In	  dit	  gedeelte	  van	  de	  analyse	  zal	  vooral	  de	  speelse	  attitude	  van	  de	  homo	  ludens	  naar	  voren	  

komen.	  Er	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  appropriatie	  van	  gebruikers	  die	  niet	  per	  se	  door	  makers	  is	  

bedacht	  in	  het	  design.	  Spel	  biedt	  in	  dat	  geval	  voor	  de	  gebruiker	  juist	  de	  ruimte	  zelf	  de	  

betekenis	  van	  het	  product	  te	  produceren.	  Deze	  speelse	  appropriatie	  van	  gebruikers	  is	  de	  

culturele	  productie	  zoals	  Fiske,	  Silverstone	  en	  Huizinga	  deze	  voor	  ogen	  hebben.	  Het	  laat	  zien	  

hoe	  spel	  leidt	  tot	  het	  creëren	  van	  betekenis	  voor	  de	  gebruiker	  en	  zodoende	  is	  dit	  een	  

aanvulling	  op	  zijn	  identiteit	  en	  sociale	  positie	  die	  resulteert	  in	  een	  rijke	  betekenisvolle	  

ervaring	  voor	  de	  gebruiker.	  Het	  biedt	  de	  gebruiker	  een	  bepaalde	  vrijheid	  zich	  binnen	  de	  

structuren	  van	  het	  platform	  te	  bewegen	  en	  zodoende	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  productie	  van	  

cultuur	  die	  minder	  onder	  controle	  lijkt	  van	  de	  culturele	  industrie	  (Bruns	  2008).	  Deze	  vorm	  

van	  speelsheid	  op	  Web	  2.0	  platformen	  staat	  symbool	  voor	  de	  architectuur	  van	  participatie	  

die	  Web	  2.0	  platformen	  bieden.	  De	  winnaars	  weten	  dan	  te	  spelen	  met	  de	  regels	  van	  het	  spel.	  	  

Een	  Web	  2.0	  platform	  waarbij	  de	  speelse	  appropriatie	  een	  grote	  rol	  speelt	  is	  

bijvoorbeeld	  YouTube.	  Op	  deze	  site	  zien	  we	  duidelijk	  hoe	  media	  op	  allerlei	  manieren	  gemixt	  

en	  zelf	  gecreëerd	  wordt	  om	  zoveel	  mogelijk	  eigen	  betekenis	  te	  geven	  aan	  de	  culturele	  

artefacten.	  Deze	  manier	  van	  approprïeren	  is	  meer	  een	  letterlijke	  variant	  van	  wat	  Fiske	  en	  

Silverstone	  benoemen	  met	  de	  actieve	  consument	  en	  de	  rol	  van	  spel.	  	  

Een	  goed	  praktijkvoorbeeld	  dat	  de	  rol	  van	  spel	  in	  de	  appropriatie	  van	  Twitter	  

illustreert,	  is	  schrijver,	  dichter	  en	  muzikant	  Nico	  Dijkshoorn	  die	  een	  aantal	  speelse	  praktijken	  

heeft	  op	  Twitter.5	  Dijkshoorn	  (circa	  80.000	  volgers)	  heeft	  een	  groot	  deel	  van	  zijn	  populariteit	  

te	  danken	  aan	  het	  gebruik	  van	  Twitter	  als	  speels	  communicatiemedium.	  Naast	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  www.twitter.com/dijkshoorn.	  Bezocht	  op	  15	  februari	  2011.	  
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verschillende	  ‘serieuze’	  tweets	  als	  ‘Ik	  ga	  straks	  mijn	  nieuwe	  gitaar	  ophalen	  en	  heb	  zin	  om	  

erop	  te	  spelen’	  of	  ‘Komt	  allen	  naar	  mijn	  signeersessie	  in	  boekwinkel…’	  (in	  feite	  aan	  werk	  

gerelateerde	  en	  daarom	  serieuze	  tweets),	  heeft	  hij	  Twitter	  gebruikt	  op	  een	  zeer	  creatieve	  

manier.	  Daarbij	  speelt	  de	  dichter	  met	  de	  regels	  van	  het	  spel.	  Dit	  doet	  hij	  door	  het	  fictieve	  

personage	  Klaas	  op	  te	  voeren.	  Hij	  plaatst	  op	  zijn	  Twitterfeed	  tussen	  de	  meer	  serieuze	  

berichten	  tweets	  als:	  ‘Klaas	  kocht	  een	  flamingo.	  Puur	  op	  de	  kleur’	  of	  ‘Klaas	  spoot	  

onverwacht	  brandblussers	  leeg	  in	  bejaardenwoningen	  en	  blies	  er	  daarna	  zestig	  kilo	  confetti	  

doorheen.	  Hij	  noemde	  dat	  kunst’.	  Dijkshoorn	  gebruikt	  Twitter	  als	  platform	  voor	  zijn	  eigen	  

kunst.	  Door	  Klaas	  als	  een	  bestaand	  persoon	  op	  te	  voeren	  speelt	  de	  dichter	  met	  de	  

conventies	  van	  het	  platform.	  De	  speelse	  manier	  waarop	  Nico	  Dijkshoorn	  Twitter	  gebruikt	  is	  

enerzijds	  besloten	  in	  het	  design	  (hoe	  het	  gebruikt	  kan	  worden),	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  

afkomstig	  van	  zijn	  eigen	  speelse	  attitude.	  Het	  design	  en	  de	  ‘speelse	  mindset’	  blijken	  elkaar	  

te	  versterken	  op	  Twitter.	  

Het	  voorbeeld	  van	  Dijkshoorn	  laat	  zien	  dat	  speelse	  appropriatie	  niet	  afhankelijk	  

hoeft	  te	  zijn	  van	  een	  expliciet	  speels	  design,	  zoals	  dat	  het	  geval	  is	  bij	  Foursquare	  met	  het	  

principe	  van	  gamification.	  Sterker	  nog:	  Speelse	  appropriatie	  kan	  zich	  ook	  ontwikkelen	  in	  

oppositie	  tegen	  deze	  rigide	  structuur	  gebonden	  aan	  regels	  (ludus).	  Bij	  Foursquare	  doet	  zich	  

dit	  voor	  wanneer	  gebruikers	  de	  applicatie	  zodanig	  approprieren	  dat	  de	  gebruiker	  veel	  meer	  

punten	  en	  badges	  verdient	  dan	  hij	  daadwerkelijk	  zou	  moeten	  krijgen.	  Dit	  spelen	  met	  de	  

regels	  is	  mogelijk	  door	  in	  te	  checken	  als	  men	  in	  de	  buurt	  is	  van	  een	  locatie	  terwijl	  men	  zich	  

er	  niet	  exact	  bevindt.6	  De	  gebruiker	  maakt	  dan	  misbruik	  van	  de	  onnauwkeurigheid	  van	  de	  

applicatie.	  Deze	  manier	  van	  appropriatie	  valt	  niet	  binnen	  het	  gewenste	  gebruik	  door	  het	  

design,	  maar	  is	  wel	  speels.	  Wat	  bij	  de	  speelse	  appropriatie	  van	  gebruikers	  vooral	  naar	  voren	  

komt	  is	  dat	  spel	  een	  rol	  heeft	  juist	  in	  het	  bewegen	  in	  de	  rigide	  structuren	  die	  de	  media	  

creëert.	  Het	  spel	  ontstaat	  daarbij	  vanwege	  deze	  structuur,	  maar	  ook	  in	  oppositie	  tegen	  die	  

structuur	  (Salen	  &	  Zimmerman:	  311).	  Dit	  betekent	  dat	  de	  vrije	  beweging	  een	  structuur	  nodig	  

heeft	  om	  te	  kunnen	  bestaan,	  maar	  dat	  deze	  vrije	  beweging	  evenzo	  deze	  structuur	  in	  stand	  

houdt.	  Spel	  maakt	  het	  voor	  de	  consument	  mogelijk	  om	  zijn	  eigen	  invulling	  te	  geven	  aan	  het	  

gebruik	  van	  de	  technologie	  en	  zodoende	  de	  betekenis	  van	  het	  cultuurproduct.	  Bij	  YouTube	  

betekent	  dit	  het	  op	  microniveau	  creëren	  van	  speling	  in	  de	  betekenis	  van	  de	  mediatekst,	  in	  

het	  geval	  van	  Twitter	  het	  op	  macroniveau	  spelen	  met	  de	  regels	  van	  communicatie	  en	  sociaal	  

spel.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Dit	  kan	  ook	  door	  een	  iPhone	  te	  hacken	  (jailbreaken)	  en	  de	  applicatie	  FakeLocation	  te	  installeren.	  Dit	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  
zelf	  een	  locatie	  aan	  te	  geven.	  Zie	  voor	  meer	  info:	  
http://www.maclife.com/article/howtos/how_fake_out_foursquare_jailbroken_iphone	  
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Door	  de	  applicatie	  van	  Foursquare	  veel	  nauwkeuriger	  te	  construeren	  kunnen	  de	  

makers	  de	  ‘verkeerde’	  vorm	  van	  appropriatie	  tegengaan.	  Het	  is	  een	  treffend	  voorbeeld	  van	  

wat	  Salen	  en	  Zimmerman	  ‘Transformative	  Play’	  noemen	  (2003).	  Volgens	  Salen	  en	  

Zimmerman:	  ‘Transformative	  play	  is	  a	  special	  case	  of	  play	  that	  occurs	  when	  the	  free	  

movement	  of	  play	  alters	  the	  more	  rigid	  structure	  in	  which	  it	  takes	  shape’	  (2003:	  305).	  

‘Transformative	  play’	  (transformerend	  spel)	  is	  dus	  spel	  waarbij	  de	  rigide	  structuur	  op	  een	  

bepaalde	  manier	  verandert.	  Iets	  als	  transformerend	  spel	  aanduiden	  is	  afhankelijk	  van	  de	  

manier	  waarop	  de	  ervaring	  van	  spel	  wordt	  ingekaderd.	  Salen	  en	  Zimmerman	  geven	  hiervoor	  

schaken	  als	  voorbeeld.	  Het	  spel	  schaken	  als	  puur	  een	  uitoefening	  van	  de	  strategische	  logica	  

van	  het	  spel	  beschouwd,	  zal	  het	  spel	  niet	  veranderen	  en	  de	  rigide	  structuur	  zal	  hetzelfde	  

blijven.	  De	  structuur	  van	  schaken	  is	  zeer	  rigide	  en	  door	  het	  te	  spelen	  veranderen	  de	  regels	  

van	  het	  spel	  niet.	  Maar	  wanneer	  er	  menselijke	  spelers	  aan	  te	  pas	  komen	  dan	  kan	  

transformerend	  spel	  ontstaan	  op	  vele	  verschillende	  niveaus	  (2003:	  305).	  Als	  voorbeeld	  

noemen	  Salen	  en	  Zimmerman	  een	  schaakspeler	  die	  vaak	  schaak	  speelt	  en	  daardoor	  met	  het	  

spelen	  zijn	  denkvaardigheid	  transformeert.	  Ook	  zullen	  sociale	  contacten	  veranderen	  tussen	  

spelers	  en	  niet-‐spelers	  van	  schaak.	  Daarnaast	  kan	  het	  spel	  ook	  leiden	  tot	  een	  andere	  kijk	  op	  

de	  ruimte.	  Kortom,	  dit	  soort	  spel	  vindt	  plaats	  op	  allerlei	  niveaus	  en	  laat	  zien	  hoe	  krachtig	  

spel	  kan	  zijn	  in	  het	  transformeren	  van	  cultuur	  en	  de	  consumptie	  van	  media.	  Spel	  wordt	  op	  

deze	  manier	  bezien	  juist	  het	  tegenovergestelde	  van	  gamification	  en	  transformeert	  de	  

verliezer	  in	  een	  winnaar.	  	  

	  

2.4	  Van	  spel	  naar	  ernst	  

Wat	  uit	  dit	  hoofdstuk,	  door	  middel	  van	  de	  analyse	  van	  spel	  op	  Web	  2.0	  platformen,	  duidelijk	  

naar	  voren	  is	  gekomen	  is	  dat	  spel	  een	  belangrijke	  rol	  vervult	  in	  zowel	  het	  design,	  de	  

affordance	  als	  de	  appropriatie	  van	  Web	  2.0	  platformen.	  Zo	  blijken	  de	  makers	  van	  het	  Web	  

2.0	  platform	  Foursquare	  expliciet	  spelmechanismen	  in	  het	  design	  van	  de	  applicatie	  te	  

plaatsen	  om	  zoveel	  mogelijk	  gebruikers	  aan	  trekken	  en	  op	  een	  bepaalde	  manier	  te	  sturen	  in	  

het	  gebruik.	  Twitter	  weet	  op	  een	  meer	  subtiele	  manier	  de	  ervaring	  van	  het	  platform	  meer	  

speels	  te	  maken.	  Zo	  wordt	  een	  serverprobleem	  op	  een	  amusante	  manier	  gecommuniceerd	  

en	  worden	  terugkerende	  gebruikerspatronen	  zoals	  het	  verversen	  van	  de	  twitterfeed	  op	  een	  

aantrekkelijke	  manier	  vormgegeven	  (pull	  to	  refresh).	  De	  interactie	  met	  de	  interface	  an	  sich	  

wordt	  met	  positieve	  feedback	  beloond	  en	  zodoende	  als	  meer	  plezierig	  ervaren	  (Follett	  punt	  

1).	  De	  interactie	  tussen	  gebruikers	  onderling	  blijkt	  een	  affordance	  van	  Web	  2.0	  en	  wordt	  

gekenmerkt	  als	  frivole	  interactie	  (Follett	  punt	  2)	  waarbij	  sociaal	  spel	  ontstaat.	  De	  
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technologische	  architectuur	  van	  Web	  2.0	  weet	  op	  die	  manier	  een	  speelplaats	  te	  creëren	  

voor	  gebruikers	  waarin	  zij	  op	  elkanders	  content	  kunnen	  voortborduren	  (Follett	  punt	  3).	  Dat	  

gebruikers	  de	  media	  ook	  benaderen	  als	  speelplaats	  wordt	  duidelijk	  in	  de	  rol	  van	  spel	  in	  de	  

appropriatie.	  Het	  spel	  biedt	  de	  gebruiker	  de	  mogelijkheid	  om	  zich	  binnen	  de	  rigide	  

structuren	  die	  de	  media	  creëert	  vrij(er)	  te	  bewegen.	  Concreet	  betekent	  dit	  dat	  hij	  zijn	  eigen	  

video’s	  kan	  maken	  op	  YouTube	  en	  via	  Twitter	  speels	  kan	  communiceren.	  Er	  wordt	  door	  de	  

gebruiker	  ook	  gespeeld	  met	  de	  regels	  van	  het	  spel	  en	  dit	  kan	  leiden	  tot	  transformerend	  spel.	  

Het	  is	  de	  krachtigste	  vorm	  van	  spel	  waarbij	  de	  gebruiker,	  door	  te	  spelen	  –	  het	  platform	  te	  

approprieren	  op	  onvoorziene	  manieren	  –,	  de	  rigide	  structuur	  uitrekt	  en	  verandert.	  De	  

gebruiker	  is	  dan	  een	  winnaar.	  

	   Doordat	  dit	  hoofdstuk	  zich	  geheel	  concentreert	  op	  speelsheid	  kan	  het	  lijken	  alsof	  er	  

niets	  anders	  gebeurt	  op	  deze	  platformen	  dan	  dat.	  Dit	  is	  niet	  het	  geval,	  want	  miljoenen	  

tweets	  op	  Twitter	  zijn	  helemaal	  niet	  zo	  speels	  als	  die	  van	  Dijkshoorn	  en	  bevatten	  serieuze	  

inhoud.	  Het	  speelse	  onderscheiden	  van	  het	  serieuze	  is	  dan	  ook	  moeilijk.	  Roger	  Silverstone	  

schrijft	  dit	  vooral	  toe	  aan	  het	  digitale	  (elektronische)	  wezen	  van	  de	  huidige	  media:	  	  

	  

In	  our	  world	  of	  electronic	  media	  we	  can	  recognize	  the	  same	  playfulness	  [as	  in	  

popular	  culture],	  the	  same	  marked	  spaces	  and	  times	  for	  amusement,	  though	  the	  

boundaries	  between	  play	  and	  seriousness	  are	  more	  permeable	  and	  less	  distinct	  

these	  days	  (1999:	  62-‐63).	  

	  

Op	  Web	  2.0	  platformen	  ontstaat	  een	  hybride	  vorm	  die	  bestaat	  uit	  aan	  de	  ene	  kant	  speelse	  

elementen	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  serieuze	  communicatie.	  Dat	  we	  op	  Web	  2.0	  platformen	  

vaak	  te	  maken	  krijgen	  met	  niet-‐speelse	  elementen	  wordt	  duidelijk	  wanneer	  we	  de	  

platformen	  toetsen	  op	  punt	  4	  van	  Follett;	  de	  mogelijkheid	  die	  speelse	  applicaties	  bieden	  om	  

te	  experimenteren	  zonder	  dat	  daar	  negatieve	  consequenties	  aan	  vast	  zitten.	  In	  het	  

voorbeeld	  van	  Dijkshoorn	  lijkt	  dit	  het	  geval,	  wanneer	  hij	  ‘experimenteert’	  met	  het	  medium	  

door	  het	  opvoeren	  van	  het	  personage	  Klaas.	  Toch	  zijn	  er	  ook	  talloze	  voorbeelden	  te	  geven	  

waarbij	  een	  tweet	  tot	  scheidingen,	  ontslagen	  en	  zelfs	  gevangenisstraffen	  leidde.	  Daar	  is	  niet	  

veel	  speels	  meer	  aan.	  Hiermee	  wordt	  het	  vermoeden	  nog	  maar	  eens	  bevestigd	  dat	  de	  

definitie	  van	  spel	  zoals	  door	  Huizinga	  geformuleerd	  veel	  te	  rigide	  is	  om	  toe	  te	  passen	  in	  de	  

huidige	  digitale	  mediacultuur.	  	  

	   Bij	  een	  onderzoek	  naar	  de	  verspeelsing	  van	  de	  digitale	  mediacultuur	  is	  het	  daarom	  

zeer	  belangrijk	  om	  diens	  flexibele	  natuur	  in	  ogenschouw	  te	  nemen	  en	  te	  onderzoeken	  welke	  
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hybride	  vorm	  er	  bestaat	  op	  deze	  Web	  2.0	  platformen.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  dit	  

bewerkstelligd	  door	  in	  te	  gaan	  op	  de	  commerciële	  belangen	  die	  er	  zijn	  bij	  de	  makers	  en/of	  

beheerders	  van	  Web	  2.0	  platformen.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  zal	  het	  accent	  daarbij	  liggen	  

op	  de	  manier	  waarop	  het	  spel	  van	  gebruikers	  economische	  meerwaarde	  creëert	  voor	  de	  

makers	  ervan.	  Er	  zal	  worden	  ingegaan	  op	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  werk	  zich	  voordoet	  als	  spel	  

en	  hoe	  speelse	  gebruikersactiviteiten	  fungeren	  als	  onbetaalde	  arbeid	  in	  de	  digitale	  

economie.	  In	  het	  hoofdstuk	  komt	  tevens	  het	  gegeven	  aan	  bod	  dat	  spel	  op	  Web	  2.0	  

platformen	  in	  de	  digitale	  (creatieve)	  economie	  moeilijk	  is	  los	  te	  koppelen	  van	  de	  modus	  van	  

productie	  die	  door	  het	  kapitalisme	  gehanteerd	  wordt.	  De	  vraag	  is	  dan	  welke	  waarde	  spel	  

nog	  heeft	  voor	  de	  gebruiker.	  Zijn	  de	  speelse	  activiteiten	  op	  Web	  2.0	  platformen	  louter	  

strategie	  van	  de	  culturele	  industrie	  om	  te	  verhullen	  dat	  de	  gebruikers	  voor	  de	  producenten	  

aan	  het	  werk	  zijn	  en	  is	  de	  homo	  ludens	  anno	  nu	  derhalve	  verliezer,	  of	  weet	  de	  homo	  ludens	  

2.0	  ook	  winst	  te	  behalen?	  	  

	  

	  

3.	  Van	  het	  spel	  als	  werk	  

De	  hoofdvraag	  die	  in	  dit	  onderzoek	  gesteld	  wordt,	  luidt	  als	  volgt:	  In	  hoeverre	  kan	  speelsheid	  

op	  Web	  2.0	  platformen	  als	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  werk	  beschouwd	  worden	  in	  de	  digitale	  

economie?	  Deze	  vraag	  is	  relevant	  omdat	  het	  antwoord	  inzichtelijk	  maakt	  wat	  er	  zich	  afspeelt	  

achter	  de	  ludificering	  van	  de	  cultuur.	  In	  dit	  hoofdstuk	  zal	  duidelijk	  worden	  dat	  werk	  zich	  

verschuilt	  achter	  het	  speelse	  en	  dat	  de	  betekenis	  van	  het	  begrip	  werk	  binnen	  de	  digitale	  

economie	  steeds	  meer	  verschuift	  naar	  iets	  dat	  moeilijk	  als	  zodanig	  herkend	  kan	  worden.	  

Waar	  hoofdstuk	  2	  zich	  voornamelijk	  richtte	  op	  het	  Web	  2.0	  platform	  als	  speelplaats,	  zal	  in	  

dit	  hoofdstuk	  de	  aandacht	  vooral	  liggen	  op	  de	  wijze	  waarop	  Web	  2.0	  platformen	  als	  fabriek	  

fungeren.	  Het	  gaat	  erom	  te	  onderzoeken	  op	  welke	  manier	  productie	  van	  meerwaarde	  tot	  

stand	  komt	  op	  deze	  platformen	  en	  op	  welke	  wijze	  gebruikers	  worden	  geëxploiteerd.	  Aan	  de	  

hand	  van	  de	  analyse	  uit	  hoofdstuk	  2,	  zal	  in	  dit	  hoofdstuk	  steeds	  duidelijker	  worden	  dat	  het	  

spel	  onderdeel	  is	  van	  deze	  modus	  van	  productie	  in	  de	  digitale	  economie.	  De	  vraag	  is	  dan	  

welke	  consequenties	  deze	  constatering	  heeft	  voor	  de	  visie	  op	  spel	  en	  de	  rol	  daarvan	  in	  de	  

appropriatie	  van	  media	  zoals	  Fiske	  en	  Silverstone	  deze	  uitdragen.	  De	  homo	  ludens	  2.0	  lijkt	  

vaak	  alleen	  een	  verliezer	  omdat	  deze	  commercieel	  geëxploiteerd	  wordt	  door	  het	  kapitalisme.	  

Toch	  laten	  de	  expliciete	  bijdrages	  van	  gebruikers	  –	  die	  niet	  zozeer	  zijn	  vormgegeven	  door	  de	  

culturele	  industrie	  –	  een	  genuanceerdere	  relatie	  zien	  ten	  opzichte	  van	  het	  concept	  werk	  in	  

de	  digitale	  economie.	  In	  deze	  complexe	  hybride	  relatie	  gloort	  er	  ook	  hoop	  voor	  de	  speelse	  
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gebruiker,	  aangezien	  deze	  middels	  spel	  juist	  ook	  weer	  ruimte	  krijgt	  om	  een	  winnaar	  te	  

worden.	  

	  

3.1	  ‘Interactive	  silliness’	  is	  voor	  losers	  

Uit	  de	  analyse	  van	  Twitter	  en	  Foursquare	  is	  gebleken	  dat	  interactie	  met	  een	  Web	  2.0	  

platform	  een	  belangrijke	  bron	  is	  van	  de	  speelsheid.	  Deze	  speelsheid	  komt	  vooral	  tot	  stand	  

doordat	  gebruikers	  plezier	  halen	  uit	  het	  interageren	  met	  de	  interface	  op	  zich.	  Mede	  door	  

het	  design	  is	  de	  ervaring	  van	  het	  platform	  als	  zijnde	  iets	  vermakelijks	  dan	  een	  belangrijke	  

reden	  om	  eraan	  deel	  te	  nemen.	  Deze	  deelname	  aan	  Web	  2.0	  platformen	  –	  als	  het	  ware	  

vrijetijdsbesteding	  –	  is	  te	  kenschetsen	  als	  werk	  in	  de	  digitale	  economie,	  omdat	  Web	  2.0	  sites	  

gebouwd	  zijn	  om	  zoveel	  mogelijk	  data	  van	  gebruikers	  te	  verzamelen	  die	  commercieel	  kan	  

worden	  geëxploiteerd	  (Scholz	  2008).	  Kijken	  we	  naar	  de	  technische	  constructie	  van	  Web	  2.0	  

platformen,	  dan	  functioneren	  deze	  platformen	  voornamelijk	  als	  data	  verzamel-‐	  en	  

verwerkingssystemen	  (Schäfer	  2009:	  155).	  De	  commerciële	  exploitatie	  verloopt	  dan	  

voornamelijk	  via	  het	  verkopen	  van	  de	  data	  aan	  adverteerders.	  Adverteerders	  zijn	  

geïnteresseerd	  in	  het	  profiel	  van	  een	  gebruiker,	  omdat	  zij	  zodoende	  zeer	  gericht	  hun	  

producten	  kunnen	  marketen.	  Daarnaast	  is	  het	  voor	  bedrijven	  interessant	  te	  weten	  of	  de	  

producten	  die	  ze	  maken	  populair	  zijn	  onder	  de	  doelgroep.	  	  

Gamification	  is	  een	  ‘methode’	  van	  de	  makers	  van	  Web	  2.0	  platformen	  om	  zoveel	  

mogelijk	  mensen	  te	  lokken	  om	  van	  hun	  dienst	  gebruik	  te	  maken,	  en	  is	  op	  die	  wijze	  aan	  te	  

merken	  als	  onderdeel	  van	  de	  commerciële	  strategie.	  Bij	  Foursquare	  is	  het	  duidelijk	  dat	  

spelmechanismen	  toegevoegd	  zijn	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  gebruikers	  continu	  blijven	  

‘werken’	  voor	  het	  platform,	  zonder	  dat	  zij	  daar	  geld	  voor	  terug	  krijgen.	  Het	  doel	  van	  

gamification	  is	  gebruikers	  aan	  het	  werk	  te	  zetten	  en	  deze	  arbeid	  voor	  te	  doen	  als	  iets	  wat	  

plezierig	  en	  uitdagend	  is.	  Het	  verzamelen	  van	  badges	  door	  de	  gebruiker	  wordt	  dan	  

getransformeerd	  in	  meerwaarde	  voor	  de	  makers	  van	  Foursquare.	  De	  data	  die	  door	  

Foursquare	  verzameld	  wordt	  is	  waardevol	  voor	  de	  restaurants	  en	  bioscopen	  die	  erbij	  

aangesloten	  zijn	  omdat	  zij	  daarmee	  de	  mogelijkheid	  hebben	  gericht	  te	  adverteren.	  Op	  die	  

manier	  is	  speelsheid	  op	  Web	  2.0	  platformen	  derhalve	  duidelijk	  aan	  te	  merken	  als	  een	  vorm	  

van	  werk	  in	  de	  digitale	  economie.	  

Het	  creëren	  van	  een	  speelse	  sfeer	  op	  Web	  2.0	  platformen,	  gebruikmakend	  van	  het	  

design,	  is	  dus	  een	  onderdeel	  in	  het	  verder	  exploiteren	  van	  speelsheid	  vanuit	  de	  makers	  van	  

de	  site.	  Hierbij	  geldt	  een	  kapitalistische	  logica	  die	  in	  die	  zin	  niet	  veel	  verschilt	  van	  die	  van	  

voor	  de	  digitale	  revolutie.	  Deze	  logica	  uit	  zich	  in	  het	  feit	  dat	  Web	  2.0	  platformen	  gemaakt	  
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worden	  om	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  zoveel	  mogelijk	  tijd	  op	  de	  websites	  te	  laten	  spenderen	  –	  

om	  op	  die	  manier	  de	  gebruikers	  zoveel	  mogelijk	  data	  te	  laten	  genereren.	  Dit	  verloopt	  

voornamelijk	  via	  wat	  Schäfer	  noemt	  de	  impliciete	  participatie,	  die	  volledig	  is	  

geautomatiseerd	  op	  deze	  platformen.	  Het	  poken	  van	  vrienden	  via	  Facebook,	  een	  vorm	  van	  

‘Frivolous	  interaction’	  (Follett	  2008),	  blijkt	  vooral	  van	  meerwaarde	  voor	  de	  maker	  en	  

daarmee	  uiteindelijk	  de	  culturele	  industrie	  en	  niet	  voor	  de	  gebruiker.	  Voor	  de	  gebruiker	  is	  

het	  letterlijk	  een	  handeling	  van	  ‘Interactive	  silliness’	  (Follett);	  een	  overwegend	  ‘domme’	  en	  

‘nutteloze’	  vorm	  van	  interactie,	  waarbij	  de	  user	  transformeert	  in	  een	  loser	  (Petersen	  2008).	  	  

	  

3.2	  Speelse	  participatie	  is	  ‘Free	  Labor’	  in	  de	  digitale	  economie	  

Wat	  naar	  voren	  komt	  in	  de	  analyse	  in	  hoofdstuk	  2	  is	  dat	  de	  activiteiten	  van	  gebruikers	  op	  

Web	  2.0	  platformen	  niet	  alleen	  voortkomen	  uit	  het	  spel	  afkomstig	  van	  het	  design	  en	  

geïnitieerd	  door	  de	  makers	  van	  de	  site	  (gamification	  en	  experience	  design),	  maar	  ook	  door	  

het	  samenspel	  van	  actieve	  gebruikers	  en	  de	  affordance	  van	  de	  techniek	  achter	  Web	  2.0	  

platformen.	  Spel	  is	  dan	  ook	  van	  waarde	  als	  deze	  niet	  alleen	  tot	  stand	  komt	  door	  een	  

strategie	  vanuit	  het	  kapitalisme.	  Het	  is	  dus	  niet	  alleen	  een	  kwestie	  van	  het	  kapitalisme	  dat	  

probeert	  gebruikers	  te	  lokken	  om	  zoveel	  mogelijk	  tijd	  te	  spenderen	  op	  de	  sites;	  een	  

hegemonische	  visie	  uit	  het	  klassieke	  marxisme	  (Petersen	  2008).	  Het	  is	  volgens	  Søren	  Mørk	  

Petersen	  in	  het	  artikel	  ‘Loser	  Generated	  Content:	  From	  Participation	  To	  Exploitation’	  (2008)	  

veel	  complexer	  dan	  dat,	  en	  dat:	  ‘has	  to	  do	  with	  both	  the	  technologies	  in	  question	  but	  also	  

how	  society	  and	  the	  means	  of	  production	  have	  changed	  during	  the	  last	  century’	  (Petersen	  

2008).	  Petersen	  doelt	  hiermee	  op	  verschillende	  ontwikkelingen	  in	  de	  digitale	  economie	  en	  

hoe	  deze	  de	  ‘means	  of	  production’	  veranderd	  hebben.	  Met	  de	  means	  of	  production	  bedoelt	  

Petersen	  de	  fysieke,	  niet-‐menselijke	  input	  die	  gebruikt	  wordt	  bij	  de	  productie	  van	  goederen	  

(gereedschap,	  fabrieken,	  materialen	  et	  cetera).	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  de	  tools	  de	  Web	  2.0	  

platformen.	  Het	  vormt	  een	  onderdeel	  van	  wat	  in	  het	  marxisme	  de	  ‘mode	  of	  production’	  

wordt	  genoemd	  (Marx	  1973).	  Deze	  modus	  van	  productie	  beschrijft	  de	  manier	  waarop	  

meerwaarde	  ontstaat	  uit	  menselijke	  arbeid	  (productive	  forces),	  gecombineerd	  met	  de	  means	  

of	  production	  en	  de	  relaties	  die	  bestaan	  en	  ontstaan	  in	  deze	  productie	  (Marx	  1973:	  109).	  	  

Om	  de	  complexiteit	  waar	  Petersen	  het	  over	  heeft	  te	  kunnen	  begrijpen	  is	  het	  nodig	  

te	  weten	  op	  welke	  manier	  arbeid	  (betaalde	  en	  niet-‐betaalde)	  en	  meerwaarde	  (culturele	  en	  

economische)	  worden	  geconstitueerd	  in	  de	  digitale	  economie.	  Door	  in	  te	  gaan	  op	  de	  modus	  

van	  productie	  in	  de	  digitale	  economie	  wordt	  onderzocht	  hoe	  meerwaarde	  kan	  ontstaan	  uit	  

spel	  en	  op	  welke	  manier	  speelse	  activiteiten	  als	  werk	  gezien	  moeten	  worden	  in	  de	  digitale	  
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economie.	  De	  term	  ‘Free	  Labor’	  (onbetaalde	  arbeid)	  van	  Tiziana	  Terranova,	  uit	  het	  artikel	  

‘Free	  Labor:	  Producing	  Culture	  for	  the	  Digital	  Economy’	  (2000),	  geeft	  inzicht	  in	  de	  wijze	  

waarop	  de	  digitalisering	  van	  de	  media	  zich	  verhoudt	  tot	  de	  digitale	  economie	  en	  werk	  in	  die	  

economie.	  Met	  free	  labor	  in	  de	  digitale	  economie	  bedoelt	  Terranova	  de	  onbetaalde	  en	  

vrijwillige	  arbeid	  van	  gebruikers	  waarop	  websites,	  fora	  en	  andere	  digitale	  culturele	  

producten	  gebouwd	  worden.	  	  

In	  de	  theorie	  van	  Terranova	  staat	  free	  labor	  niet	  alleen	  letterlijk	  voor	  ‘voor	  niks	  

verrichtte	  arbeid’,	  maar	  is	  het	  eveneens	  een	  concept	  voor	  de	  manier	  waarop	  cultuur	  

geproduceerd	  wordt	  in	  de	  digitale	  economie	  en	  de	  mate	  waarin	  de	  culturele	  industrie	  

hiervan	  afhankelijk	  is	  voor	  het	  creëren	  van	  meerwaarde.	  In	  het	  volgende	  citaat	  komt	  deze	  

ontwikkeling	  en	  de	  paradox	  die	  daardoor	  ontstaat	  duidelijk	  naar	  voren:	  

	  

[...]	  the	  end	  of	  the	  factory	  has	  spelled	  out	  the	  obsolescence	  of	  the	  old	  working	  class,	  

but	  it	  has	  also	  produced	  generations	  of	  workers	  who	  have	  been	  repeatedly	  

addressed	  as	  active	  consumers	  of	  meaningful	  commodities.	  Free	  labor	  is	  the	  

moment	  where	  this	  knowledgeable	  consumption	  of	  culture	  is	  translated	  into	  

productive	  activities	  that	  are	  pleasurably	  embraced	  and	  at	  the	  same	  time	  often	  

shamelessly	  exploited	  (Terranova	  2000:	  37).	  

	  

Free	  labor	  is	  het	  moment	  waarop	  in	  de	  digitale	  economie	  activiteiten	  van	  in	  dit	  geval	  speelse	  

media-‐consumenten	  werkhandelingen	  voor	  de	  culturele	  industrie	  worden.	  Hoe	  dit	  concreet	  

in	  zijn	  werk	  gaat	  werd	  inzichtelijk	  in	  de	  analyse	  in	  hoofdstuk	  2,	  vooral	  in	  de	  appropriatie	  van	  

Web	  2.0	  platformen.	  Bij	  het	  voorbeeld	  van	  Dijkshoorn	  zien	  we	  dat	  het	  werk	  zich	  op	  een	  

speelse	  wijze	  voordoet	  en	  de	  dichter	  meerwaarde	  creëert	  voor	  Twitter	  door	  het	  schrijven	  

van	  speelse	  tweets	  over	  Klaas.	  Volgens	  Terranova	  is	  dit	  werk	  niet	  meer	  exclusief	  voor	  de	  

zogenaamde	  ‘knowledge	  workers’,	  maar	  een	  alomtegenwoordig	  kenmerk	  van	  de	  post-‐

industriële	  economie	  (Terranova	  2000:	  34).	  Dit	  blijkt	  uit	  de	  analyse	  van	  Web	  2.0	  platformen	  

uit	  hoofdstuk	  2,	  waar	  we	  gezien	  hebben	  dat	  iedere	  amateur	  op	  YouTube	  eigen	  video’s	  kan	  

plaatsen	  en	  produceren	  en	  iedereen	  op	  Twitter	  zijn	  speelse	  kijk	  op	  de	  wereld	  kan	  

formuleren.	  Zodra	  de	  speelse	  YouTube-‐gebruiker	  zijn	  montage	  van	  een	  videoclip	  op	  de	  site	  

plaatst	  is	  hij	  of	  zij	  bezig	  met	  het	  leveren	  van	  onbetaalde	  arbeid	  voor	  de	  makers	  ervan	  en	  

doet	  hij	  dit	  niet,	  dan	  kan	  het	  platform	  niet	  bestaan.	  De	  gebruiker	  bouwt	  mee	  aan	  een	  site	  

waarmee	  de	  makers	  geld	  verdienen.	  In	  die	  zin	  is	  spel	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  (onbetaald)	  werk.	  	  
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De	  rol	  van	  spel	  in	  de	  mediaconsumptie	  lijkt	  dan	  meer	  te	  verschuiven	  naar	  productie.	  

Dit	  idee	  sluit	  aan	  bij	  dat	  van	  Fiske,	  waarin	  de	  media	  de	  consument	  als	  actieve	  gebruiker	  

voorstelt	  en	  waar	  deze	  activiteiten	  van	  consumptie	  langzamerhand	  steeds	  meer	  onderdeel	  

worden	  van	  het	  creëren	  van	  meerwaarde	  uit	  culturele	  productie.	  Volgens	  Terranova:	  ‘The	  

pervasiveness	  of	  such	  production	  questions	  the	  legitimacy	  of	  a	  fixed	  distinction	  between	  

production	  and	  consumption,	  labor	  and	  culture.’	  (Terranova	  2000:	  35).	  Dit	  onderscheid	  op	  

Web	  2.0	  platformen	  is	  ook	  erg	  lastig	  te	  maken	  omdat,	  mede	  door	  spel,	  in	  feite	  elke	  

gebruiker	  zowel	  culturele	  als	  economische	  waarde	  toevoegt.	  	  

	  

Spel	  is	  een	  onderdeel	  van	  de	  modus	  van	  de	  productie	  van	  digitale	  economie	  

De	  culturele	  industrie	  maakt	  in	  de	  analoge	  media	  ook	  gebruik	  van	  free	  labor	  voor	  de	  creatie	  

van	  producten	  en	  het	  genereren	  van	  meerwaarde.	  Zo	  is	  het	  deelnemen	  aan	  een	  reality	  show	  

of	  talentenjacht	  op	  televisie	  vaak	  gebaseerd	  op	  onbetaald	  werk.	  Meerwaarde	  in	  het	  domein	  

van	  de	  media	  wordt	  nou	  eenmaal	  niet	  bepaald	  door	  objectieve,	  materiële	  elementen	  maar	  

door	  sociale,	  immateriële,	  subjectieve	  en	  culturele	  elementen	  (Terranova	  2000).	  Dit	  lijkt	  ook	  

de	  verklaring	  voor	  het	  feit	  dat	  op	  het	  internet	  de	  culturele	  industrie	  in	  haar	  modus	  van	  

productie	  steeds	  meer	  leunt	  op	  de	  creatie	  van	  meerwaarde	  door	  de	  gebruiker,	  omdat	  dit	  

betrekkelijk	  eenvoudig	  te	  bewerkstelligen	  is.	  Volgens	  Terranova:	  

	  

The	  digital	  economy	  is	  an	  important	  area	  of	  experimentation	  with	  value	  and	  free	  

cultural/affective	  labor.	  It	  is	  about	  specific	  forms	  of	  production	  (Web	  design,	  

multimedia	  production,	  digital	  services,	  and	  so	  on),	  but	  is	  also	  about	  forms	  of	  labor	  

we	  do	  not	  immediately	  recognize	  as	  such	  [...]	  (2000:	  38).	  

	  

In	  dit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  speelse	  activiteit	  één	  van	  die	  vormen	  van	  arbeid	  is	  die	  in	  eerste	  

instantie	  niet	  als	  zodanig	  herkend	  wordt.	  Dit	  is	  een	  gevolg	  van	  de	  expansie	  van	  de	  culturele	  

industrie	  en	  onderdeel	  van	  economisch	  experimenteren	  met	  de	  waarde	  van	  

kennis/cultuur/emotie	  (Terranova	  2000:	  38).	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  het	  onderdeel	  spel	  

hieraan	  toegevoegd.	  Op	  Web	  2.0	  platformen	  is	  het	  spel	  werk	  geworden	  en	  hiervan	  is	  de	  

culturele	  industrie	  afhankelijk.	  	  

Web	  2.0	  platformen	  zijn	  in	  die	  zin	  interessant	  omdat	  zij	  model	  staan	  voor	  de	  modus	  

van	  productie	  die	  de	  crisis	  door	  de	  komst	  van	  internet	  in	  het	  kapitalisme	  heeft	  afgewend.	  

Deze	  kapitalistische	  crisis	  ontstond	  omdat	  meerwaarde	  in	  de	  digitale	  economie	  vooral	  

ontstaat	  door	  subjectieve	  sociale	  relaties	  in	  plaats	  van	  meetbare,	  kwantitatieve	  (Petersen	  
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2008).	  In	  het	  industriële	  tijdperk	  werd	  waarde	  bepaald	  door	  de	  meetbare	  tijd	  die	  een	  

arbeider	  in	  de	  productie	  van	  het	  product	  had	  gestopt.	  Bijvoorbeeld:	  Een	  stoel	  fabriceren	  

kost	  ongeveer	  tien	  uur	  en	  de	  werknemer	  krijgt	  €10,-‐	  per	  uur.	  Dat	  maakt	  de	  stoel	  €100,-‐	  

waard.	  Na	  de	  industriële	  revolutie	  zijn	  veel	  handelingen	  overgenomen	  door	  machines	  en	  zij	  

hebben	  de	  kennis	  van	  productie	  (die	  daarvoor	  in	  het	  bezit	  was	  van	  de	  arbeider)	  als	  het	  ware	  

overgenomen	  (incorperated)	  (Terranova	  2004).	  Dit	  heeft	  als	  gevolg	  dat	  het	  bepalen	  van	  de	  

waarde	  van	  het	  product	  problematischer	  wordt.	  Want	  wat	  is	  de	  waarde	  van	  een	  product	  dat	  

door	  een	  machine	  is	  gemaakt	  in	  plaats	  van	  door	  een	  arbeider?	  

Waarde,	  stelt	  Terranova,	  wordt	  zodoende	  in	  plaats	  van	  op	  objectieve,	  meetbare	  tijd	  

en	  kwantiteit	  steeds	  meer	  gebaseerd	  op	  kwalitatieve	  subjectieve,	  sociale	  relaties.	  Waarbij	  

meerwaarde	  niet	  wordt	  bepaald	  op	  het	  moment	  van	  uitwisseling,	  maar	  is	  samengesteld	  uit	  

de	  asymmetrische	  relatie	  tussen	  de	  subjecten	  kapitaal	  en	  arbeid.	  Dit	  is	  het	  idee	  van	  de	  

‘Social	  Factory’,	  waarin	  meerwaarde	  steeds	  meer	  wordt	  gecreëerd	  door	  de	  maatschappij	  

heen	  (Terranova	  2000:	  33).	  Op	  die	  manier	  is	  meer	  en	  meer	  economische	  waarde	  het	  

resultaat	  van	  sociale	  productie	  en	  steeds	  vaker	  subjectief	  en	  cultureel	  te	  bepalen	  in	  plaats	  

van	  objectief.	  Wederom	  is	  Twitter	  hiervan	  een	  goed	  voorbeeld	  aangezien	  meerwaarde	  

ontstaat	  voor	  de	  makers	  door	  de	  sociale	  interactie	  van	  gebruikers	  onderling.	  Twitter	  is	  in	  

feite	  een	  ‘fabriek’	  waarin	  waarde	  ontstaat	  door	  sociale	  productie.	  Producten	  in	  de	  digitale	  

economie	  zijn	  dan	  niet	  meer	  materiële	  en/of	  immateriële	  artefacten,	  maar	  de	  mensen	  zijn	  

data	  geworden	  (Petersen	  2008).	  Het	  is	  deze	  commodificering	  van	  gebruikers	  en	  hun	  

toegevoegde	  content	  die	  een	  oplossing	  biedt	  voor	  de	  problemen	  die	  het	  kapitalisme	  had	  in	  

het	  begin	  van	  het	  digitale	  tijdperk	  (Petersen	  2008).	  	  

Wanneer	  er	  waarde	  ontstaat	  uit	  sociale	  relaties	  dan	  zijn	  Web	  2.0	  platformen	  hiervan	  

een	  goed	  voorbeeld	  omdat	  zij	  –	  dat	  is	  gebleken	  uit	  de	  analyse	  –	  het	  sociale	  spel	  structureel	  

faciliteren.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  technologische	  infrastructuur	  en	  het	  design	  van	  Web	  2.0	  

platformen	  worden	  gecombineerd	  met	  het	  kapitalisme	  ontstaat	  er	  een	  situatie	  waarin	  

constant	  afgewisseld	  wordt	  tussen	  exploitatie	  en	  participatie	  (Petersen	  2008).	  Het	  is	  de	  

affordance	  van	  de	  Web	  2.0	  sites	  om	  deze	  speelse	  activiteiten,	  tegelijkertijd	  free	  labor,	  op	  te	  

wekken.	  Wanneer	  spel	  niet	  meer	  te	  onderscheiden	  is	  van	  werk	  ontstaat	  een	  zeer	  complexe	  

relatie	  tot	  het	  begrip	  werk	  in	  de	  digitale	  economie.	  Namelijk:	  Op	  deze	  wijze	  benaderd	  is	  de	  

gebruiker	  op	  Web	  2.0	  platformen	  altijd	  aan	  het	  werk	  voor	  de	  culturele	  industrie	  –	  zelfs	  

wanneer	  deze	  aan	  het	  spelen	  is.	  	  
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3.3	  Web	  2.0	  –	  speelplaats	  en	  fabriek	  –	  spel	  werk	  hybride	  

Belangrijk	  om	  in	  ogenschouw	  te	  nemen	  is	  het	  gegeven	  dat	  gebruikers	  niet	  alleen	  expliciet	  

participeren	  omdat	  het	  kapitaal	  (de	  culturele	  industrie)	  dat	  wil,	  maar	  ook	  omdat	  ze	  een	  

bepaald	  verlangen	  hebben	  naar	  affectieve	  en	  culturele	  productie	  (Terranova	  2000:	  36).	  Er	  

wordt	  door	  het	  spelen	  op	  Web	  2.0	  platformen	  meerwaarde	  gecreëerd	  waarvan	  een	  

onderdeel	  van	  sociale	  en	  affectieve	  waarde	  is	  voor	  de	  gebruikers.	  Het	  is	  de	  rol	  van	  spel	  zoals	  

Silverstone	  en	  Fiske	  die	  aangeven	  in	  de	  creatie	  van	  betekenisvolle	  cultuurproducten.	  Wat	  

blijkt	  uit	  de	  analyse	  uit	  hoofdstuk	  2	  is	  dat,	  bekeken	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  de	  gebruiker,	  

spel	  in	  de	  digitale	  (media)cultuur	  een	  grote	  rol	  heeft	  in	  het	  produceren	  van	  culturele	  

betekenis	  en	  waarde.	  Dat	  de	  culturele	  industrie	  deze	  activiteiten	  van	  gebruikers	  probeert	  te	  

sturen	  en	  uit	  te	  buiten	  doet	  daar	  niet	  veel	  aan	  af.	  Door	  vanuit	  het	  spelbegrip	  naar	  de	  

veranderingen	  in	  de	  modus	  van	  productie	  te	  kijken	  is	  het	  mogelijk	  deze	  samenkomst	  van	  

speelplaats	  en	  fabriek	  op	  het	  internet	  te	  verklaren.	  	  

Uit	  de	  techno-‐economische	  analyse	  van	  Web	  2.0	  platformen	  komt	  naar	  voren	  dat	  

culturele	  productie	  op	  Web	  2.0	  nog	  steeds	  binnen	  de	  structuren	  van	  de	  digitale	  economie	  

valt	  en	  dat	  deze	  op	  een	  kapitalistische	  manier	  geëxploiteerd	  kan	  worden	  (Müller	  2009).	  

Petersen	  geeft	  deze	  paradoxale	  situatie	  weer	  en	  formuleert	  dit	  als	  volgt:	  	  

	  

[...]	  the	  Internet	  functions	  as	  a	  double–edged	  sword;	  the	  infrastructure	  does	  foster	  

democracy,	  participation,	  joy,	  creativity	  and	  sometimes	  creates	  zones	  of	  piracy.	  But,	  

at	  the	  same	  time,	  it	  has	  become	  evident	  how	  this	  same	  infrastructure	  also	  enables	  

companies	  easily	  to	  piggyback	  on	  user	  generated	  content	  (Petersen	  2008).	  	  

	  

Zoals	  we	  hebben	  gezien	  zijn	  Web	  2.0	  platformen	  zeer	  goed	  in	  het	  faciliteren	  van	  de	  speelse	  

gebruiker.	  Dit	  speelse	  element	  zoals	  Fiske	  en	  Silverstone	  dit	  beschrijven,	  is	  essentieel	  om	  het	  

produceren	  van	  cultuur	  te	  initiëren.	  Zo	  beschouwd	  betreft	  het	  een	  strategie	  voor	  de	  

consument	  om	  meer	  vrijheid	  te	  krijgen	  in	  de	  betekenis	  van	  het	  culturele	  artefact	  en	  het	  

kunnen	  creëren	  van	  ruimtes	  die	  de	  werkelijkheid	  lijken	  te	  representeren.	  Aan	  de	  andere	  

kant	  is	  speelsheid	  ook	  te	  bezien	  als	  een	  strategie	  van	  de	  culturele	  industrie	  in	  het	  vormen	  

van	  betekenisvolle	  platformen	  waarbij	  gebruikers	  commercieel	  geëxploiteerd	  kunnen	  

worden.	  	  

	   Vanuit	  het	  oogpunt	  van	  spel	  is	  deze	  dubbelzinnige	  balans	  te	  verklaren	  vanwege	  het	  

feit	  dat	  de	  mediaconsument	  altijd	  speelt	  en	  altijd	  zoekt	  naar	  het	  bewegen	  in	  de	  structuren	  

die	  de	  media	  heeft	  gecreëerd	  (Marshall	  2002:	  80).	  Volgens	  Petersen	  is	  een	  van	  de	  meest	  
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interessante,	  inspirerende	  en	  productieve	  aspecten	  van	  Web	  2.0	  –	  tegelijkertijd	  een	  van	  de	  

meest	  problematische,	  wanneer	  kritisch	  benaderd	  –	  het	  relationele	  karakter	  van	  deze	  

technologieën	  (Petersen	  2008).	  Waarde	  en	  betekenis	  ligt	  dan	  niet	  besloten	  in	  het	  subject	  

en/of	  object	  zelf,	  maar	  ontstaat	  uit	  de	  relaties	  onderling.	  Volgens	  Petersen	  is	  het	  evident:	  

	  

[…]	  when	  looking	  at	  how	  Web	  2.0	  creates	  significance	  for	  its	  users,	  that	  it	  is	  the	  

relations	  between	  the	  different	  elements	  that	  create	  significance	  and	  value.	  Why	  is	  

this	  important?	  Because	  it	  explains	  why	  a	  specific	  type	  of	  software	  and	  practices	  

related	  to	  it	  can	  be	  participatory,	  exploitative	  and	  create	  pleasure	  for	  its	  users	  at	  the	  

same	  time	  (Petersen	  2008).	  

	  

Het	  relationele	  karakter	  van	  Web	  2.0	  sites	  is	  een	  verklaring	  voor	  de	  schijnbaar	  tegenstrijdige	  

mengeling	  van	  werk	  en	  spel	  die	  ontstaat	  op	  Web	  2.0	  platformen.	  Zoals	  blijkt	  uit	  de	  analyse	  

van	  Twitter	  kan	  spel	  op	  het	  Web	  2.0	  platform	  tegelijkertijd	  van	  culturele	  betekenis	  zijn	  voor	  

de	  gebruiker,	  alsook	  waardevol	  voor	  de	  maker.	  Het	  relationele	  aspect	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  

de	  manier	  waarop	  de	  technologie	  (API’s)	  achter	  deze	  website	  het	  mogelijk	  maakt	  voor	  de	  

gebruiker	  door	  relaties	  waardevolle	  data	  te	  produceren.	  Dit	  werd	  in	  de	  analyse	  vooral	  

geïllustreerd	  door	  het	  kenmerk	  van	  de	  speelse	  applicatie	  om	  op	  elkaars	  werk	  voort	  te	  

kunnen	  borduren.	  Hierdoor	  ontstaan	  relaties	  die	  leiden	  tot	  culturele	  significantie.	  Concrete	  

voorbeelden	  hiervan	  uit	  de	  analyse	  is	  de	  speelse	  gebruiker	  die	  middels	  Foursquare	  zijn	  

locatie	  doorgeeft,	  een	  handeling	  die	  automatisch	  verschijnt	  als	  tweet	  op	  Twitter,	  en	  de	  

YouTube-‐gebruiker	  die	  beelden	  van	  een	  andere	  video	  gebruikt	  in	  zijn	  eigen	  filmpje	  –	  een	  

post	  die	  kan	  leiden	  tot	  de	  nodige	  comments.	  Op	  die	  manier	  nemen	  de	  betekenissen	  van	  

artefacten	  alleen	  maar	  toe	  en	  daarmee	  de	  culturele	  waarde	  voor	  de	  gebruiker,	  iets	  wat	  

tegelijkertijd	  meerwaarde	  creëert	  voor	  de	  culturele	  industrie	  (Andrejevic	  2008:	  28).	  	  

Het	  design	  en	  de	  affordance	  van	  Web	  2.0	  sites	  maken	  het	  mogelijk	  de	  speelse	  

houding	  van	  de	  consument	  te	  versterken	  en	  de	  homo	  ludens	  wordt	  daardoor	  zichtbaar	  op	  

allerlei	  verschillende	  plekken	  in	  de	  media.	  Hierdoor	  is	  het	  moeilijk	  om	  onderscheid	  te	  maken	  

tussen	  het	  spel	  en	  de	  ernst	  en	  ontstaat	  er	  een	  hybride.	  Volgens	  Petersen:	  	  

	  

We	  need	  to	  acknowledge	  that	  relations	  of	  subjectivity,	  everyday	  life,	  technology,	  

media	  and	  publics	  also	  are	  related	  to	  dimensions	  of	  capitalism.	  This	  relation	  

reconfigures	  patterns	  of	  use	  into	  practices	  which	  caries	  a	  resemblance	  of	  work	  

relations,	  transforming	  users	  into	  losers	  (Petersen	  2008).	  
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Wat	  Petersen	  in	  feite	  zegt	  is	  dat	  de	  gebruiker	  gedoemd	  is	  om	  te	  verliezen.	  Verliezen	  in	  deze	  

context	  betekent	  dat	  de	  gebruiker	  onder	  het	  juk	  van	  het	  kapitalisme	  participeert	  aan	  de	  

digitale	  economie	  en	  zodoende	  onder	  controle	  staat	  van	  de	  culturele	  industrie.	  In	  dit	  

onderzoek	  blijkt	  dat	  de	  gebruiker	  ook	  het	  spel	  wel	  eens	  wint.	  Dit	  ‘winnen’	  uit	  zich	  dan	  vooral	  

in	  het	  transformerende	  spel	  waarbij	  de	  gebruiker	  de	  rigide	  structuur	  waarin	  hij	  zich	  beweegt	  

zodanig	  uitrekt	  dat	  deze	  verandert	  in	  het	  gebruik.	  De	  rigide	  structuur	  behelst	  dan	  niet	  meer	  

de	  door	  Huizinga	  gedefinieerde	  ruimte	  die	  begrensd	  is	  door	  regels,	  tijd	  en	  plaats	  en	  die	  

afgesloten	  is	  van	  het	  ‘alledaagse	  leven’.	  Wat	  blijkt	  uit	  de	  analyse	  naar	  Web	  2.0	  platformen	  is	  

dat	  de	  speelse	  gebruiker	  wel	  degelijk	  ook	  veranderingen	  in	  het	  ‘echte’	  leven	  teweegbrengt.	  

Dit	  zien	  we	  in	  het	  voorbeeld	  van	  Twitter,	  waarin	  tweets	  buiten	  de	  context	  van	  speelsheid	  

ook	  culturele	  en	  sociale	  significantie	  hebben.	  De	  winst	  voor	  de	  gebruiker	  is	  dan	  de	  

verworvenheid	  dat	  deze	  door	  te	  spelen	  bestaande	  structuren	  kan	  veranderen	  –	  en	  in	  het	  

beste	  geval	  de	  machtsverhoudingen	  tussen	  de	  consument	  en	  de	  producent	  van	  cultuur.	  Het	  

Web	  2.0	  heeft	  dus	  wel	  degelijk	  de	  potentie	  om	  ook	  winnaars	  voort	  te	  brengen	  die	  door	  het	  

spelen	  met	  de	  regels	  van	  het	  spel	  even	  in	  controle	  zijn.	  	  

Er	  zal	  altijd	  ruimte	  moeten	  blijven	  voor	  winnaars,	  omdat	  er	  zonder	  hen	  een	  

bepaalde	  disbalans	  zou	  ontstaan	  die	  het	  functioneren	  van	  de	  Web	  2.0	  platformen	  bedreigt.	  

Het	  spel	  moet	  in	  evenwicht	  zijn	  anders	  wordt	  het	  Web	  2.0	  niet	  als	  waardevol	  beschouwd	  

door	  de	  gebruikers	  en	  kunnen	  deze	  geneigd	  zijn	  niet	  meer	  aan	  de	  platformen	  deel	  te	  nemen.	  

De	  balans	  zoals	  bij	  Foursquare	  ligt	  duidelijk	  meer	  in	  het	  design	  besloten	  en	  zodoende	  is	  het	  

vooral	  de	  maker	  die	  bepaalt	  op	  welke	  manier	  de	  applicatie	  gebruikt	  kan	  worden.	  Wanneer	  

het	  speelse	  teveel	  gecorrumpeerd	  wordt,	  dat	  wil	  zeggen	  wanneer	  de	  makers	  teveel	  speelse	  

elementen	  in	  het	  design	  plaatsen	  zonder	  dat	  de	  gebruiker	  er	  een	  betekenisvolle	  interactie	  

mee	  kan	  hebben,	  ontstaat	  er	  een	  situatie	  waarbij	  het	  werk	  zich	  voordoet	  als	  speelsheid.	  Op	  

die	  manier	  is	  het	  late	  kapitalisme	  bezig	  de	  bron	  van	  free	  labor	  op	  een	  bepaalde	  manier	  uit	  te	  

putten	  (Terranova	  2004).	  Volgens	  Terranova:	  

	  

Free	  Labour	  is	  a	  desire	  of	  labour	  immanent	  to	  late	  capitalism,	  and	  late	  capitalism	  is	  

the	  field	  which	  both	  sustains	  free	  labour	  and	  exhausts	  it.	  It	  exhausts	  it	  by	  

undermining	  the	  means	  through	  which	  that	  labour	  can	  sustain	  itself:	  from	  the	  

burnout	  syndroms	  of	  internet	  start-‐ups	  to	  under-‐compensation	  and	  exploitation	  in	  

the	  cultural	  economy	  at	  large	  (Terranova	  2004:	  94).	  	  
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Zodra	  de	  balans	  op	  Web	  2.0	  platformen	  teveel	  doorschiet	  naar	  exploitatie	  is	  dit	  het	  signaal	  

dat	  de	  free	  labor	  uitgeput	  raakt	  en	  het	  speelse	  niet	  meer	  leidt	  tot	  betekenisvolle	  productie	  

van	  cultuur.	  Het	  is	  een	  teken	  van	  vals	  spel	  waarbij	  de	  speelse	  elementen	  alleen	  

geïmplementeerd	  worden	  om	  de	  gebruikers	  te	  laten	  interageren	  –	  een	  situatie	  die	  zich	  bij	  

Foursquare	  lijkt	  voor	  te	  doen.	  Dit	  is	  wat	  Huizinga	  bedoelt	  als	  hij	  spreekt	  over	  de	  gang	  van	  

spel	  naar	  de	  ernst.	  Zolang	  er	  een	  hybride	  ontstaat	  op	  Web	  2.0	  platformen	  is	  het	  spel	  werk,	  

en	  werk	  het	  spel.	  	  

	  

	  

Conclusie	  –	  Homo	  Ludens	  2.0	  winnaar	  of	  verliezer?	  

In	  dit	  onderzoek	  werd	  er	  gekeken	  naar	  wat	  er	  zich	  afspeelt	  achter	  dat	  wat	  Joost	  Raessens	  -‐	  

in	  de	  geest	  van	  Huizinga’s	  homo	  ludens	  -‐	  aanduidt	  als	  de	  ‘ludificering	  van	  de	  cultuur’.	  Met	  

een	  kritische	  blik	  werd	  de	  verspeelsing	  van	  de	  digitale	  cultuur	  ontleed.	  We	  hebben	  gezien	  

hoe	  het	  spel	  andere	  doelen	  kan	  dienen	  dan	  alleen	  het	  spel	  –	  in	  dit	  geval	  hoe	  het	  als	  werk	  

fungeert	  in	  de	  digitale	  economie.	  	  

	   Wat	  blijkt	  uit	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  spel	  op	  Web	  2.0	  platformen	  in	  zijn	  geheel	  niet	  zo	  

zuiver	  is	  als	  Huizinga	  beschrijft	  in	  zijn	  definitie.	  Het	  spel	  als	  zijnde	  een	  ruimte	  begrensd	  door	  

regels,	  tijd	  en	  plaats	  en	  daarmee	  afgezonderd	  van	  het	  ‘gewone	  leven’	  is	  niet	  meer	  van	  

toepassing	  binnen	  het	  domein	  van	  de	  (digitale)	  media.	  Speelsheid	  op	  Web	  2.0	  sites	  blijkt	  

namelijk	  juist	  sterk	  verbonden	  met	  het	  alledaagse	  leven	  en	  er	  dienen	  allerlei	  belangen	  

buiten	  het	  spel	  als	  ‘doel	  in	  zichzelf’.	  Dit	  is	  bij	  de	  Web	  2.0	  site	  vooral	  zichtbaar	  aan	  de	  

commerciële	  belangen	  die	  de	  makers	  hebben	  bij	  de	  platformen.	  De	  verspeelsing	  van	  de	  

cultuur	  komt	  hierdoor	  in	  een	  ander	  daglicht	  te	  staan.	  Want	  er	  moet	  geconcludeerd	  worden	  

dat	  speelsheid	  op	  Web	  2.0	  platformen	  tegelijkertijd	  free	  labor	  is	  in	  de	  digitale	  economie.	  Er	  

ontstaat	  op	  deze	  wijze	  een	  vervaging	  tussen	  spel	  en	  werk	  in	  de	  digitale	  cultuur.	  	  	  

	   Uit	  de	  analyse	  blijkt	  dat	  de	  makers	  van	  Web	  2.0	  sites	  speelsheid	  expliciet	  in	  het	  

design	  verwerken	  met	  als	  doel	  het	  genereren	  van	  zoveel	  mogelijk	  gebruikersactiviteiten.	  Dit	  

gebeurt	  door	  het	  proces	  van	  gamification	  en	  door	  het	  toepassen	  van	  elementen	  uit	  

experience	  design.	  Verspeelsing	  moet	  dan	  gekenmerkt	  worden	  als	  een	  strategie	  van	  de	  

makers	  om	  spelers	  als	  arbeiders	  te	  laten	  produceren	  voor	  het	  creëren	  van	  meerwaarde.	  

Daarnaast	  maakt	  de	  technische	  architectuur	  van	  Web	  2.0	  platformen	  het	  mogelijk	  om	  

activiteiten	  van	  gebruikers	  om	  te	  zetten	  in	  waardevolle	  data.	  De	  affordance	  van	  Web	  2.0	  

platformen	  blijkt	  perfect	  voor	  het	  faciliteren	  van	  sociaal	  spel.	  Dit	  sociale	  spel	  is	  ook	  van	  

economische	  waarde	  binnen	  de	  digitale	  economie,	  waar	  waarde	  steeds	  meer	  ontstaat	  uit	  



	   40	  

sociale	  subjectieve	  relaties.	  De	  Web	  2.0	  site	  staat	  dan	  model	  voor	  het	  idee	  van	  de	  ‘Social	  

Factory’	  (Terranova	  2000).	  	  	  

De	  metafoor	  verliezer	  staat	  voor	  de	  situatie	  waarin	  het	  werk,	  dat	  de	  web	  2.0	  

gebruiker	  verricht,	  zich	  voordoet	  als	  spel	  en	  waarin	  diens	  spel	  fungeert	  als	  werk.	  Toch	  blijkt	  

er	  ook	  winst	  te	  behalen	  voor	  de	  homo	  ludens	  2.0	  en	  deze	  winst	  is	  te	  behalen	  in	  de	  speelse	  

appropriatie.	  Speelse	  mediaconsumenten	  blijken	  steeds	  meer	  ruimte	  te	  krijgen	  om	  zich	  te	  

bewegen	  binnen	  de	  rigide	  structuren	  die	  de	  media	  creëren.	  De	  winst	  voor	  de	  homo	  ludens	  

2.0	  is	  dan	  dat	  deze	  deelneemt	  aan	  de	  productie	  van	  cultuur,	  ook	  in	  letterlijke	  zin.	  Zodra	  de	  

gebruiker	  Web	  2.0	  platformen	  gebruikt	  om	  zijn	  eigen	  culturele	  relevantie	  te	  creëren,	  is	  er	  

sprake	  van	  spel	  op	  een	  manier	  die	  Fiske	  en	  Silverstone	  voor	  ogen	  hebben.	  Een	  extreem	  geval	  

van	  deze	  vorm	  van	  spel	  is	  het	  transformerende	  spel	  waarbij	  de	  modus	  van	  productie	  

verandert.	  Concreet	  betekent	  dit	  dat	  er	  een	  verschuiving	  plaatsvindt	  van	  passieve	  

consumptie	  naar	  actieve	  productie.	  	  

	   Het	  bijzondere	  aan	  de	  hybride	  samenkomst	  van	  werk	  en	  spel	  op	  Web	  2.0	  

platformen	  is	  dat	  het	  een	  het	  ander	  niet	  uitsluit,	  waardoor	  er	  voor	  zowel	  de	  gebruiker	  als	  de	  

makers	  van	  dergelijke	  platformen	  waardevolle	  culturele	  productie	  ontstaat	  middels	  spel.	  Er	  

ontstaat	  een	  balans	  tussen	  het	  spel	  en	  de	  ernst,	  tussen	  speelplaats	  en	  fabriek.	  Op	  Web	  2.0	  

platformen	  bestaat	  zodoende	  een	  wederzijdse	  afhankelijkheid	  tussen	  de	  gebruiker	  en	  de	  

producent	  van	  cultuur.	  Wanneer	  dit	  verbond	  geschonden	  wordt	  is	  er	  sprake	  van	  een	  teveel	  

aan	  spel	  of	  een	  teveel	  aan	  werk.	  Teveel	  spel	  betekent	  dat	  de	  gebruiker	  niet	  voldoende	  onder	  

controle	  is	  om	  geëxploiteerd	  te	  kunnen	  worden,	  teveel	  werk	  betekent	  dat	  de	  culturele	  

industrie	  te	  weinig	  ruimte	  biedt	  om	  de	  gebruiker	  waardevol	  te	  laten	  participeren.	  Het	  blijft	  

hierdoor	  voor	  de	  homo	  ludens	  2.0	  een	  spel	  om	  winst	  of	  verlies.	  
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