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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Spel tussen amusement en kunst - de verbeelding van cultuur in games 

Door Jef Folkerts 

 
1. Zelfs first person shooters zetten aan tot reflectie op het leven. 

 
2. Kritiek op gewelddadige games omdat die zouden aanzetten tot agressief gedrag is minder 

effectief dan het stimuleren van kritische reflectie met die games.  
 

3. Game designers hebben te weinig oog voor de mogelijkheid om met entertainment games 
doelgericht tot reflectie op het leven aan te sporen. 

 
4. Het ludologie-narratologiedebat was op onzinnige argumenten en vermeende tegenstellingen 

gestoeld, maar is door dit proefschrift definitief achterhaald. 
 

5. Het expressieve vermogen van regels, mogelijkheden en beperkingen in games (procedurele 
retoriek) wordt nog onvoldoende onderkend en op waarde geschat.  

6. Games beschikken net als literatuur en film over een adequate methode om bewustzijn te 
representeren: het fictieve karakter van gameverhalen stelt gamers immers in staat het innerlijk 
leven van personages binnen te dringen.  
 

7. Veel mensen hebben louter een entertainmentervaring in de omgang met institutioneel 
geaccepteerde kunstvormen zoals film, literatuur, theater en beeldende kunst. 
 

8. Dat de overheid jaarlijks vijf keer zo veel verliest op mislukte ICT-projecten dan ze uitgeeft aan 
kunst en cultuur, geeft te denken over de gesteldheid van onze samenleving.  
 

9. Het onevenredige gewicht dat de overheid hecht aan het bètadomein en technologie leidt ertoe 
dat de mens straks nog wel de maat en de prijs van iets kan berekenen, maar niet in staat is de 
betekenis en de waarde ervan te duiden (vrij naar Oscar Wilde).  
 

10. De gamewereld wil games graag als kunstvorm geaccepteerd zien, omdat kunst een 
anarchistisch, intellectueel en antiburgerlijk imago heeft, en een hogere sociale status verschaft 
dan entertainment.  
 
 
 

 


