
Halo of 
Hamlet

Pacman spelen 
zonder handen 

Verdwalen in 
Video Games 

Under the Hood 
of Game AI

Serious Games  
en Geweld

Hét AI-blad voor studenten en andere geïnteresseerden

De Connectie
JAArGAnG 5 nr.1 OktOber 2010



Inhoud
Hoofdredactie Joris de Ruiter
Eindredactie Frido Emans
Penningmeester Jasper van Turnhout
Vormgeving Ayesha van der Woensel
Coverbeeld Jasper van Turnhout

Redactieleden
VU Joris de Ruiter
UvA Jasper van Turnhout
UU Bram de Beer, Magda Kowalczuk
RUG Theije Visser, Jaap Oosterbroek

Voor de totstandkoming van dit 
nummer danken wij: Dave Mark, 
Sander Bakkes, Teun Dubbelman, 
Marieke Thurlings, Josine van de Ven, 
Wouter Baars, Antoine van den Beemt,  
en Ruben Meintema

Content voor de volgende Connectie 
dient voor 1 december gemaild te zijn 
naar: hoofdredactie@deconnectie.com

Vragen, opmerkingen en suggesties 
kunnen te allen tijde gemaild worden 
naar: hoofdredactie@deconnectie.com

Kijk ook eens op onze website
http://www.deconnectie.com

De Connectie is een landelijk AI 
blad voor studenten en andere 
geïnteresseerden. De Connectie wil  
AI-studenten laten zien wat AI is in  
de breedste zin van het woord door  
het publiceren van artikelen over  
AI-onderzoek, AI-nieuws, en andere 
AI-gerelateerde dingen. 

Wilt u adverteren in De Connectie?
Mail voor meer informatie en prijzen 
naar hoofdredactie@deconnectie.com

Oplage 1150
Dit nummer is tot stand gekomen 
dankzij de opleidingen AI aan de RuG, 
UvA, UM, UU, RU en de VU.

KvK Utrecht 30211962
ISSN 1871-3807

Redactieadres
Stichting AI-blad De Connectie
Uilenstede 254-1768
1183 AR  Amsterdam
Nederland 

Marketing/advertenties 
Joris de Ruiter
+31 (0)6 41 05 6179
joris@deconnectie.com

Abonnementen
Jaarabonnement (4 nummers): €10,00 
Losse nummers: €2,50 
(prijswijzigingen voorbehouden)

Voor aanvraag
redactie@deconnectie.com
http://www.deconnectie.com

Colofon
Halo of Hamlet

26

nummer 1, oktober 2010   �

10

6
14

22

 4  AI news
 6  Under the Hood of Game AI 

Dave Mark

 10   rapid and reliable Adaptation 
of Video Game AI 
Sander Bakkes

 14  Halo of Hamlet 
Teun Dubbelman

 18  Pacman spelen zonder handen 
Marieke Thurlings

 20  De burgemeestergame 
Josine van de Ven

 21   Column 
Wouter Baars 

22  Serious Games en Geweld: 
een functionele combinatie? 
Antoine van den Beemt

25   Interview Ian bell - eLIte 
Jasper van Turnhout

26   Verdwalen in Video Games 
Ruben Meintema

 �0 Agenda

Joris de Ruiter, Hoofdredacteur De Connectie

Ik groeide op in de tijd dat we nog op NES spel-
len moesten blazen om ze te laten werken. Mijn 
echte wereld maakte steeds meer plaats voor 
de virtuele wereld. We waren aan het chatten 
in plaats van praten, stuurden foto’s in plaats 
van elkaar te zien, en verbleven uren in virtu-
ele werelden met zwaarden die groter waren 
dan jezelf. Ik merkte dat hoe meer er kon in de 
virtuele wereld, hoe meer de echte wereld ging 
tegenvallen. Het duidelijkste signaal kwam voor 
mij toen ik iets stoms deed, en snel de ctrl+z 
knop in wilde drukken. NEE! Er is geen ctrl+z! 
Het duurde een minuut voordat het werkelijk tot 
me doordrong dat acties in het echte leven niet 
ongedaan gemaakt kunnen worden. Toen laatst 
een vriendin klaagde over Appeltje z .. appeltje z 
.. kwam het besef dat ook ook Apple gebruikers 
aan deze aandoening lijden. 

Vroeger was de computer mijn tweede wereld, 
of misschien wel mijn eerste. Het was mijn bes-
te vriend, mijn bron van kennis, mijn dagboek, 
mijn tijdverdrijf, mijn wereld van spanning en 
avontuur. Voor grote delen van de dag bestond 
mijn werkelijkheid uit vensters met data, chat-
gesprekken, online games, en een meervoudige 
identiteit op internet. 

In mijn diepste jeugdherinneringen vind ik spo-
ren van Zelda, destijds nog op de Super NES. De 
pixel-landschappen en midi-geluidjes hebben 
een onuitwisbare indruk achtergelaten op mijn 
jeugdige brein, vooral omdat de sfeer zo perfect 
was neergezet. Rennen door het bos met mijn 
zwaard; het was beter dan een culturele vakan-
tie met mijn ouders. 

Als je opgroeit in zo’n wereld, begin je soms din-
gen te missen in het echte leven. Behalve de 
undo knop om alle stomme acties ongedaan te 
maken, mis ik ook de copy-paste. Lezend in een 
boek kom je soms interessante paragrafen tegen, 
maar het vooruitzicht om die handmatig te moe-
ten overtypen verpest het plezier.  Zo’n gevoel 
van “dit meen je niet, waarom?” komt in je 

boven, ook al besef je dat dit is hoe het tiental-
len jaren is gegaan. 

Ik kan hier nog wel om lachen, maar de invloed 
van games gaat dieper. Bij adventure spellen als 
Baldurs Gate, waarin je als avonturier dwaalt 
door kastelen op zoek naar de eindbaas, door-
zocht ik altijd eerst alle kamers waarvan ik wist 
dat die het niet zouden zijn. Op die manier wist 
ik tenminste zeker dat ik geen verborgen wapens 
en schatten zou missen. Hoewel deze strategie  
alleen geschikt is voor de closed-world van 
games, is het inmiddels zo’n automatisme 
geworden dat ik het ook gebruik in de open-
world van het echte leven. Ben ik op zoek naar 
een hamer bij de Gamma, dan gok ik waar de 
hamer zou kunnen liggen, en zoek vervolgens 
eerst de omgeving af om er zeker van te zijn dat 
de hamer daar echt niet ligt, en ook geen ande-
re interessante gereedschappen die ik misschien 
wil hebben. Op die manier baken ik het mogelijk 
hamergebied af, en vind – op het laatst – geheel 
tevreden en met 100% zekerheid – de hamer. Ik 
zou het een exhaustive avoid-the-target search 
noemen, en het is enorm inefficiënt. 

Mijn pathfinding algoritme is niet al te best, 
maar die in games laat ook nog te wensen over. 
Het artikel ‘Verdwalen in Videogames’ gaat over 
het gebruik van routes, landmarks en kaarten in 
games en in de echte wereld. Dave Mark en San-
der Bakkes kijken onder de motorkap van AI en 
vertellen ons over de moeilijkheden, uitdagin-
gen en technieken van Game AI. In een veras-
send artikel legt Teun Dubbelman een verband 
tussen het heldenverhaal en games. Marieke 
Thurlings laat ons Pacman spelen met hersen-
golven. En er is nog veel meer in dit extra dikke 
nummer! Mocht dit je enthusiast maken, over-
weeg dan om met De Connectie mee te werken. 
Na twee jaar met veel plezier gewerkt te hebben 
aan dit blad, stop ik er namelijk mee als hoofdre-
dacteur. Wil je de Connectie voortzetten samen 
met redactieleden uit heel Nederland, stuur dan 
een mail naar redactie@deconnectie.com

AI en Games

redactioneel
De Connectie 
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In a recent interview, Crytek boss Cervat 
Yerli promised that the AI in the upcom-
ing game Crysis 2 will be the best, most 
sophisticated AI seen in video game his-
tory. We’ve heard this plenty of  times 
before from developers, but for a compa-
ny that pretty much devotes the entire-
ty of  its resources to the Crysis franchise, 
taking the time to develop a top-notch AI 
system makes sense, especially as expec-
tations have risen in the three years since 
Crysis. It also falls in line with Crytek’s 
past over-the-top ambition – Crysis had 
over 1,000,000 lines of  programming 
code. Yerli noted that “on one hand you 
have a world that allows freedom, on the 
second hand a hero that allows freedom 
- but also an enemy that adapts to free-
dom and provides you constant challenge 
no matter what you do”. “The new alien 
enemies traverse the environment based 
on what they can see and hear, and react 
to the player based on how he plays, be it 
stealthy or head-on. If  you hide, they will 
search for you. It isn’t scripted.”

Crysis 
2 AI 

With Nintendo’s Wii now a big commercial succes, Microsoft comes with 
a gaming concept that takes it one step further: gaming without controller. 
The microsoft Kinect (former Project Natal) consists of  a standard cam-
era and infrared depth sensor that sense your movements, and a micro-
phone for voice commands. Microsoft claims the camera can register 
your individual hand, leg and body movements as you play Wii-like casu-
al games. Several youtube demo’s show these games, which excel in visu-
al beauty and simplistic controllability. The Kinect should be capable of  
simultaneously tracking up to six people, with a feature extraction of  20 
joints per player. We believe it when we see it. A marvellous demo by Fable 
developer Peter Molyneaux shows a persons’ hand movements manipu-
lating a digital world of  water and fishes and intelligently interacting with 
a computer character Milo using hand gestures, drawing and speaking.  
All the while Sony comes with a similar product called the Playstation 
Move, extending on their succesful but almost forgotten Sony Eyetoy. 
The Move is a wizardly looking stick with a glowing ball, packed with 
accelerometers, a rotation sensor and a few buttons. The various sensors 
measure the movement and rotation in 3D space like the Wii does, sup-
plementing the camera image. It even has a magnetometer to calibrate 
the sensors to the earth’s magnetic field. In design it’s  a cross between 
the Wii controller and the Kinect. It has the movements sensors of  a 
Wii, and the camera interpretation of  the kinect. Because your move-
ments in front of  the camera are done with a glowing stick instead of  
with your hands,  localisation is easier and more precise than with the 
Kinect. On the downside, you are holding a suspiciously looking vibrat-
ing glowing stick. Succes for these consoles will depend on the games 
being developed. Mostly simplistic casual games are developed so far, as 
for the Wii, and we wonder whether hardcore games – shooting/racing/
action games that require skill and many buttons – are suitable at all for 
these next generation consoles. As one forum user mentioned: “I wonder 
if  Move will be nearly as popular as the Wii, and Kinect as popular as the 
Eyetoy”. Either way, good times will come for AI programmers because 
of  all the camera interpretation that needs to be done. 

Microsoft  
introduces Kinect

news.cnet.com – Despite video games 
allowing players to do things they would 
never be able to do in reality, next-gener-
ation artificial intelligence is still striv-
ing to be distinctly human. Even if  that 
means being boring.
Richard Evans was the lead AI on the Sims 3. 
He now showed a demo of  a new type of  AI 
called “Sim Tribe” which allows developers to 
create their own societies. These societies work 
with social rules, meaning that if  a player ven-
tures into a different location, the other non-
playable characters (NPCs) will change their 
habits accordingly. In this demo, eating became 
a social taboo. This acted out comically as char-
acters could not eat until everyone else was out-
side of  viewing distance. What made the entire 
system more interesting was that there was also 
societal punishments built in, so that if  players 
or other NPCs disobeyed the social norms, it 
would change how other characters interacted 
with them. This kind of  social AI may soon be 
incorporated in social games like the Sims 4. 

Social AI

ScienceDaily (Sep. 21, 2010) — The Dying Swan is sometimes moving smoothly and gently, some-
times in a dramatic and fiery manner, as Tchaikovsky’s majestic music from the ballet Swan Lake 
is playing. Yet this is no ordinary ballet dancer, but a robot in the form of  a swan. The swan 
robot   dance has so far been seen only by a select few. But it has already made a big impression.  
Tearful eyes and words like “touching,” “fascinating” and “beautiful” are some of  the reactions. 
“We want to explore the limits of  what a robot can do, what human expressions it can mimic,  
and how it affects people’s perception of  the robot when it makes an appearance in art and dance,” 
says Lars Asplund, Professor at Mälardalen University.

DAncing Robot SwAn Triggers Emotions

robots that Develop emotions
in Interaction With Humans
ScienceDaily (Aug. 9, 2010) — A first prototype of  robots 
have been finilised that emotionally learns as children and 
chimpanzees do. 
A consortium of  universities and robotic companies across Europe 
have built robots that form attachments, interact and express  
emotion through bodily expression. The robots have been devel-
oped so that they learn to interact with and respond to humans in a  
similar way as children learn to do it, and use the same types of  
expressive and behavioural cues that babies use to learn to inter-
act socially and emotionally with others. The robots have been  
created through modelling the early attachment process that human  
and chimpanzee infants undergo when they develop a preference  
for a primary caregiver.
They are programmed to learn to adapt to the actions and mood 
of  their human caregivers, and to become particularly attached  
to an individual who interacts with the robot in a way that is  
particularly suited to its personality profile and learning needs.  
The more they interact, and are given the appropriate feedback  
and level of  engagement from the human caregiver, the stronger  
the bond developed and the amount learned. The robots are  

capable of  expressing 
anger, fear, sadness, 
happiness, excitement 
and pride, and dem-
onstrate very visible 
distress if  the caregiver 
fails to provide them 
comfort when con-
fronted by a stress-
ful situation that they 
cannot cope with.

Ke
rs

ti
n

 G
a

u
ff

in

sc
re

en
sh

o
t 

by
 J

o
sh

 L
o

w
en

so
h

n
/c

n
et

Dr. Canamero with a sad robot
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you a rabbit, they can look at rabbits and try to copy 
what a rabbit is supposed to look like. If  you ask an 
artist to draw you a house, they know what a house 
looks like. Sure, houses are all different in some ways, 
but they all have similar pieces and parts that you can 
mix-and-match to make your own house. They have 
roofs and doors and windows. Even drawing peop-
le can be based on the information we take in as we 
look at the people around us. They have a general 
template of  components that we can combine to 
make something that is recognizable as “a person.”

If, for some reason, an artist wants to do some-
thing more abstract, like a species of  alien creatures, 
their alien-looking homes, and their alien-looking 
pets that just happen to look differently than the user 
expects, everything that diverges from the norm can be 
explained away as “creative license.” The artist simply 
says, “I drew them that way so that they would look 
strange and exotic.” He or she has a built-in excuse.

AI doesn’t have that crutch to lean on for a num-
ber of  reasons. If  an AI-programmer has difficul-
ty mimicking human behavior, he cannot get away 
by making some strange creature behavior and call-
ing that exotic. Players expect a certain kind of  human 
and rational behavior, even with aliens. And mak-
ing that behavior is very difficult, because we don’t 
know the exact building blocks of  our behavior. 

Also, the AI-programmer does not know what 
he’s working towards, because there is no single 
“right way” for a character to behave. There are rea-
sonable actions, but except for some circumstances, 
there is very rarely a single right one. Taking some-
thing as simple as the rabbit above, there are certainly 
things that a rabbit can do and there are certain stim-
uli that will cause it to take those actions. However, 
which one is the “right” action for any given stimulus? 

When my dog goes out the back door and star-
tles a rabbit, the poor thing may run away or it 
may freeze. It may freeze and then run away. It may 
run for a bit and then freeze again. It may run in 
a straight line or it may run in zig-zags across the 
yard. Last week, one rabbit even ran towards the 
chain-link fence, jumped, and barreled straight into 
the fence about 15cm off  the ground. After bounc-
ing off  the fence (much to the amusement of  all of  
us), it began running in an entirely different direction 
which happened to go right past our (mildly star-
tled) dog. All of  that goes well beyond the simple 
summary that “rabbits should run away from dogs”. 

And how many times did you think about the 
game’s AI? Did you think about the enti-
ties in the game that you would actually be 

interacting with? Did you ponder how they would 
engage you and challenge you – or even if  they 
would challenge you at all? Would they act out their 
roles in believable fashion or would they simply be 
mechanical targets standing in front of  your guns?

If  you are like most people, you didn’t think 
about it at all… unless the game developers (or some 
knowledgeable reviewer) explicitly told you that should 
take notice. And yet, unless the game is entirely a 
player vs. player game, a game’s AI has a profound 
effect on how you experience the game, the world, the 
enemies and the trusty sidekicks. All of  these things  
make a game seem “alive”, and yet, as players, we 
barely gave it a moment’s consideration. Why is that?

To be honest, as an industry, we don’t really know 
how to promote our AI. (At times, we don’t even want 
to promote it because we aren’t really proud of  it.) For 
example, I’m writing this article on the plane on my 
way to E3, the Electronic Entertainment Expo. The 
entire point of  E3 is to promote all the latest in games 
and what will be coming in the next year or two. Every 
year, at any moment on the expo floor, there are tens 
of  thousands of  people holding thousands of  mice 
and console controllers playing hundreds of  games 
that are either finished or in various stages of  develop-
ment. And yet very few of  those people will step away 
from those demos and say “wow, those enemies were 
smart,” “that strategy AI was very clever,” or “my AI 
teammate really saved my butt a few times.” They 
won’t be noticing how the background characters 
were seemingly going about their daily lives because, 
to us, it just seems natural. In fact, it is very hard to 

play a game for only 10 or 15 minutes and get a good 
idea of  how smart the game’s AI is. And even if  you 
could, how do you describe that adequately enough in 
a summary? After all, if  you have a hard time actually 
showing it in a 3-minute trailer, how can you describe 
it in a few words for a “back of  the box” review?

the chaLLenGe
AI started to become a focus of  the game industry only 
recently. There’s good reason that it lags behind other 
aspects of  game development. Making artificial intelli-
gence for games is hard. I don’t say this lightly. I’m not 
talking hard as in “doing game art is hard” or “program-
ming game physics is hard”. I’m saying it’s really hard. 

Those of  you who are familiar with complex-
ity theory will know that the vast majority of  deci-
sions a game character has to make are theoretical-
ly categorized as NP-Hard. That means: we’re sure 
an optimum solution exists, but we have no idea how 
long it might take us to arrive at that solution. (The 
unfortunate irony in this is that people are often bet-
ter at arriving at the optimum solutions for NP-Hard 
problems than are computers.) Many of  the prob-
lems that game programmers are working on nowa-
days have been the focus of  academic research for 30, 
40, or even 50 years! And that’s just for the rudimen-
tary AI that we are all used to seeing in games now.

Making game AI that actually looks and acts real-
istically in all situations is almost impossible. Why? The 
main problem is, many times we don’t know what our end 
goal is supposed to be. Perhaps an example would help. 

I have the utmost respect for the artists in the 
game industry. An advantage for them, (which we AI-
programmers lack), is that they often know what it is 
they’re working towards. If  you ask an artist to draw 

In the arena of  game AI development, however, we 
would often write a simple rule that says, “When a 
dog gets close to a rabbit, make the rabbit run in 
the opposite direction.” Those subtle variations that 
make our regular rabbit-chasing events so entertain-
ing would be lost. What’s making things worse is 
that game players are often more critical of  game AI 
than they are of  agents in the real world. For exam-
ple, if  an AI rabbit ran into a fence while fleeing a 
dog, people would assume that it was broken (and 
the video of  the event would likely be on YouTube). 

Most pathfinding in games uses the A* algorithm 
(pronounced “A-star”). The formal definition of  A* is 
that it guarantees the shortest path between two points 
given an admissible heuristic function (an educated 
estimate of  the shortest route at a given place). The 
A* algorithm is spectacular at getting out of  all sorts 
of  interesting jams. However, there is a problem with 
the premise. People, animals, and especially the rabbit 
in my back yard, very rarely take the shortest route.

The perilous story of  the rabbit above illustrates 
one of  the main difficulties facing game AI program-
mers. Variety in behavior can be both a blessing 
and a curse. By adding variety to the behaviors of  
our game characters, we create more depth and get 
away from the predictable monotony of  single behav-
ior characters. On the other hand, the more vari-
ety that we give our game characters, the more like-

Dave Mark, Intrinsic Algorithm LLC, dave@intrinsicalgorithm.com

think for a minute about the last time you purchased a game. what things did you 

consider when you were considering buying it? Did you look at the game’s artwork? Did 

you read the “back of the box” description of the gameplay? Did you see trailers of cut 

scenes explaining the story? were you blown away by the sound effects and powerful 

music soundtrack in the demo reels? Did you consider the exotic weapons that you 

could fire or swing or how many ways the developer claimed you could customize your 

character? Did you ponder all the ways in which the “realistic physics” engine would 

manifest itself in the world? that’s all really exciting stuff, to be sure!

Under the Hood  of Game AI

Dave Mark is the 
president and lead 
designer of intrin-
sic algorithm LLc, 
an independent 
game development 
studio and ai con-
sulting company in 
omaha, nebraska. 

(bron: www.gamasutra.
com/blogs/DaveMark/477)

artikel
De Connectie 



8   nummer 1, oktober 2010 nummer 1, oktober 2010   �

ly it is that someone will think that it simply doesn’t 
look right. What was a comical error on the part of  
my resident rabbit would show up in a bug report in 
an instant. “This looks stupid. It must be broken.”

The other problem is that players often don’t 
want unpredictability. Strangely, many players actu-
ally find the rigid predictability of  repetitive behav-
iors appealing. Unfortunately, that puts game devel-
opers in a quandary. On the one hand people say our 
AI is dumb (and therefore “not fun”) because the AI is 
too predictable. On the other hand, people say our AI 
is “not fun” because it is not predictable. What to do?

Balancing fun with realism is one of  the major 
issues facing AI programmers today. With graphics, 
there is no issue like this. The more realistic things 
look, the better. In fact, realistic graphics tend to 
enhance fun because they enhance immersion. The 
same can be said for things like physics. The quest 
there is often to get as close to realistic as possible. 
However, AI is always looking for that “sweet spot”. 
Often realistic behavior is simply less fun than some-
thing crafted specifically to be not realistic. How much 
realism to include or exclude is somewhat genre-
dependent, of  course. In most areas, though, there is 
at least some discussion of  how realistic to make things.

As an example, a genre such as racing games has its 
share of  cheating. In most cases, this comes in the 
form of  “rubber banding” – the practice of  adjus-
ting the abilities of  the competitors to match the 
player’s performance. If  the player is doing well, the 
other racers will try to keep up; if  the player lags 
behind, amazingly the racers’ performance will suf-
fer. The result is generally a closer race – and the-
refore a more exciting experience. After all, no one 
wants to always be hopelessly behind or unfailingly 
in front. If  we were to create purely realistic AI, the 
cars would just go on their merry way always trying 
to do their best. And that wouldn’t be as much fun.

techniques
Thankfully, as an industry we have been constant-
ly coming up with algorithms, data structures, and 
tools for making our AI better and easier to pro-
gram. We have slowly settled into common termino-
logy and design patterns. We use A* for pathfinding 
over graphs of  waypoints or “meshes” of  navigable 
areas. We use a concept called “finite state machines” 
(FSMs) to allow an agent to specify a single action that 
it is performing at a certain situation.  (For example, 
“patrol”, “attack”, “flee”, “die”.) We formalized the 
decision mechanisms that select from those dozens 
of  potential states and organized them into “behavi-
or trees” (BTs). This allowed us to create deep layers 
of  related behaviors from which to select in a logi-

cal manner. We – the AI community – constructed 
planner-based systems, that find a solution by assem-
bling a sequence of  actions that would accomplish 
their goal (most famously in the game F.E.A.R.). 

When all else fails, we use the “smoke and mir-
rors” method of  hand-crafting a particular reaction 
to a paricular event – for example, telling a charac-
ter to go run to a specified point when the door opens. 

This last method, called “scripting”, is not really con-
sidered AI, since the agents are merely acting out their 
instructions when told – much like actors in a mov-
ie. They aren’t really making decisions on their own.

Additionally, as an industry, we have collected and 
shared various techniques for processing the informa-
tion that goes into decisions. It’s one thing to know 
that a character should take cover. It’s another issue 
entirely for the character to know which cover point it 
should run to. For that matter, how does a character 
even know what a cover point is? (Quick answer: hints 
are often placed by level designers and are then test-
ed to see if  they are really “out of  sight” of  enemies.)

An interesting point to note is that impressive-soun-
ding techniques such as neural networks and genetic algo-
rithms (NNs and GAs respectively) almost never show 
up in games. Sometimes a developer may use an NN 
or a GA to arrive at some values prior to shipping 
a game but almost never are they used in the actual 
game code. Strangely, this is at odds with a great num-
ber of  educational institution curricula. Universities 
will teach these techniques, NNs in particular, osten-
sibly as a viable solution to many problems when, 
in fact, they are actually sub-optimal for most appli-
cations. And for game AI, they are almost useless.

Neural networks are designed to simply look at a 
set of  data and map it to an output. While this sounds 
like a good idea, NNs suffer from the fact that sim-
ilar configurations of  data tend to wash out into a 
bland “happy medium” that isn’t really the best solu-
tion. More critically for game developers, howev-
er, is that NNs (and GAs) are somewhat of  a “black 
box”. No one really knows what happens inside 
them. In fact, you can’t even look back at the results 
and determine how the decision was made. Once 
the NN is “trained” with hundreds of  data points, 
you get what you get. If  you don’t like it, often you 
must retrain the entire NN and hope for the best.

This is a serious issue. Imagine that the lead 
designer, after looking at the behaviors that your 
game character is now using, comes to you and says: 
“make it so that he does [action B] instead of  [action 
A] in this situation.” The problem with an NN-based 
AI is, you can’t very easily (if  at all) change that one 
action. You must either train the existing NN a lit-
tle more and hope nothing else changes, or start the 
training process from scratch and hope that you get to 
the same point. Either way, it will be a time-consum-
ing project without much of  a guarantee of  success 
(and actually the potential for a serious catastrophe). 

Compare that to the techniques mentioned 
above (FSMs, BTs, and planners) which generally 
allow you to find one or a handful of  lines of  code 
that are specifically about the decisions that you 
are addressing. With a few tweaks, you can change 
the behavior in the way that the designer request-
ed and your character is ready to be re-evaluated.

 
This really highlights the difference between academ-
ic AI and the AI that is used by the game industry. In 
a broad sense, academia are interested in the process 
whereas industry is more concerned with crafting a spe-
cific result. Put another way, the academic researcher is 
interested in what specific method you used, while the 
game industry AI programmer is tasked with making 
the game characters do exactly what the game design-
er wants, namely what looks good, what plays well, 
and what serves the ultimate needs of  the game itself. 

This is similar to what I mentioned above about 
pathfinding. The “best” result from a strictly logical 
sense is the shortest path. However, the game design 
may need something more artistic than logical. Anoth-
er way to think of  this dichotomy is to realize that 
it is not the AI player’s job to win; it is the AI’s job 
to entertain the player – very often by losing. In 
fact, often you can say that the AI is playing to lose. 

 
This poses some interesting problems. Obviously, 
dumb AI would lose. However, people don’t necessar-
ily want to beat dumb AI. They want to feel like they 
triumphed over something. However, if  we make the 
AI really smart, it may be too much of  a challenge 
for the player – so much so that the player looses too 
often. So, we are faced with the very narrow target of  
having AI enemies that look smart, but are beatable. 

To make matters worse, players have differ-
ing skill levels. So how do we know what is “good 
enough” or “bad enough”? Needless to say, pleasing 
all players is one of  the most difficult things to accom-
plish for an AI programmer. Some of  this can be 
accomplished with the rubber-banding that we men-
tioned earlier. It is also one of  the things that pro-
ponents of  NNs claim to be able to solve. Howev-

er, because you can’t as easily define the starting point 
for the AI behavior (when, for example, to start flee-
ing or fighting, as decided by the game designer), 
any dynamic adjustment of  the gameplay that an 
NN might provide is not as valuable as it may seem.

Unfortunately many academic institutions conti-
nue to teach the more esoteric, academic solutions 
to AI. The result is that a  university graduate might 
say things like: “I learned A* and neural networks in 
school. I believe I’m ready to do AI in the game indu-
stry.” That is simply not true and often makes for a 
rude awakening for the student during his job search. 

This is not entirely the fault of  the student. 
Much of  the blame lies at the feet of  the universi-
ty system. Professors of  computer science, and espe-
cially of  AI,  rarely have experience with or knowl-
edge of  the game industry and its needs. There 
are rare exceptions of  programs that are specifical-
ly geared towards AI that can be applied to inter-
active entertainment. In fact, the game indus-
try finds these programs very helpful and inspiring.

If  you are a student looking to get into game 
AI, there are plenty of  non-academic sources for 
you to look at. Much of  the knowledge of  game 
industry-style AI programming is available in books 
or online at places like AIGameDev.com. By sim-
ply immersing yourself  in those books and especial-
ly online communities that discuss game AI, you can 
get a feel for what people actually do use and what 
they do not. It’s not easy… but neither is game AI.

 
The most important thing to do, however, is observe. 
Watch games when other people are playing. Don’t 
watch them; watch the AI entities. See what they do 
right and what they do wrong. You should be able 
to detect things like state changes – from “idle” to 
“attack”, for example. Ask yourself  why that hap-
pened. In fact, at E3, I almost never pick up a control-
ler to play a game demo. I feel that I can get a better 
idea of  what is going on by looking over a shoulder.

The other thing to observe is real life. Much like 
an artist who is trying to paint real life, in order to 
be a good AI designer you have to be a good observ-
er of  real life as well. Ask yourself  why you do the 
things you do? What information did you take into 
account? How did you process that information? 
Many times, this is the same process that we can 
use in creating our AI’s decision model. Watch how 
other people interact. How do they walk when they 
are in a crowd of  people? What do they watch? All 
of  this is a key to creating believable characters.

After all, as designers, programmers, and play-
ers alike, believable characters are something that we 
all want. It’s just harder than it looks. ø

Dave Mark is the 
author of “behav-
ioral Mathematics 
for Game ai” and is 
a contributor to the 
ai Game Program-
ming wisdom se-
ries of books,  
a semi-regular  
columnist at aiGa-
meDev, a found-
ing member of the 
ai Game Program-
mers Guild, and is 
a co-organizer and 
co-host of the ai 
summit at GDc.

(bron: www.gamasutra.
com/blogs/DaveMark/477)
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De game AI kunnen we verbe-
terendoor het in staat te stel-
len zich intelligent aan te pas-

sen aan de omstandigheden in het spel, 
typisch door het leren van adequaat 
gedrag tijdens het spelen. Dit noemen 
we adaptive game AI. In de praktijk wordt 
dit echter maar zelden geïmplementeerd. 
 Dit komt doordat het een aan-
zienlijk aantal leermomenten nodig heeft 
om effectief  gedrag te leren tijdens het 
spelen van een spel (dat wil zeggen, de 
game AI verandert niet snel genoeg met 
de omstandigheden in het spel). Ook 
zijn ontwikkelaars van spellen bezorgd 
dat het opnemen van adaptive game AI 
leidt tot oncontroleerbaar en onvoorspel-
baar gedrag (dat wil zeggen, de game AI 
is niet betrouwbaar). Het is dus belang-
rijk om te onderzoeken hoe adaptive game 
AI kan worden vormgegeven die zich 
snel en betrouwbaar aan kan passen aan 
de omstandigheden in een videospel.

Een goed startpunt is de gangbare bena-
dering: incremental adaptive game AI. 
Deze benadering corrigeert het gedrag 

rapid and 
reliable Adaptation 
of Video Game AI
Moderne videospellen zijn door de jaren heen steeds realistischer 

geworden, met name wat hun visuele en auditieve presentatie betreft. 

Daarentegen heeft de game ai nog geen hoge graad van realisme 

bereikt. Deze is typisch gebaseerd op niet-adaptieve technieken. 

een groot nadeel hiervan is dat zodra de speler een zwakheid in het 

spel heeft ontdekt, hij deze oneindig uit kan buiten. en dat komt het 

speelplezier niet ten goede. 

naar een sterkere strategie, en als hij teveel 
voorsprong oploopt gaat hij zwakker spe-
len. Zo blijft het spannend voor de speler. 
 Onze game AI wist dominan-
te strategieën te ontdekken (zogenaamde 
“rush” strategieën) waartegen de origine-
le tegenstander niets in te brengen had. 
Zodra het deze strategie ontdekt had, was 
het over met de originele QUAKE AI. Met 
zijn statische programmering kon het niets 
inbrengen tegen onze adaptieve variant. 
 Een nadeel van onze incremen-
tele benadering als een online leermecha-
nisme (een mechanisme dat leert tijdens 
spelen van het spel) is dat de leermetho-
den incidenteel zeer lang zijn. Bij een 
complex spel met telkens nieuwe men-
selijke tegenstanders is dit ongewenst. 
Aan de ene kant moet het leermechanis-
me de schaarse spelobservaties gebrui-
ken om gedrag voor het heden op te stel-
len (exploitatie), en aan de andere kant 
moet het van te voren gedrag verken-
nen dat in de toekomst of  op de lange 
termijn goed zal uitpakken (exploratie). 
 Om dit probleem op te los-
sen kun je domeinkennis toevoegen aan 

de game AI. Bij QUAKE is dit bijvoor-
beeld kennis over de wapens en in wel-
ke situaties ze gebruikt moeten worden.  
Het is echter moeilijk om domeinkennis 
toe te voegen van hoge kwaliteit, aange-
zien een complex spel veel verschillende 
spelomstandigheden presenteert waar-
voor telkens specifiek gedrag is vereist. 
Aan de ene kant is het voor game-ont-
wikkelaars ondoenlijk deze specialisti-
sche kennis in te brengen (wat de game AI 
bovendien zeer gevoelig zou maken voor 
gebreken in de kennis), en aan de ande-
re kant heeft incrementele game AI te weinig 

Sander Bakkes, Digital Life Centre, Hogeschool van Amsterdam1, S.C.J.Bakkes@uvt.nl

leermomenten beschikbaar om deze ken-
nis op te doen tijdens spelen van het spel.

We stellen derhalve een alternatief  voor 
de incrementele benadering voor. Deze 
benadering noemen we case-based 
adaptive game AI. Hierin zijn vooraf  vast-
gestelde gedragspatronen opgeslagen in 
een “case base”. Die worden gebruikt 
voor het online intelligent aanpassen van 
de game AI, al naar gelang de omstan-
digheden. De gedragspatronen bestaan 
uit observaties van eerder gespeelde 
spellen (tegen verschillende tegenstan-

ders) die in abstracte vorm zijn opgesla-
gen in de case base. Tijdens het online 
spelen van het spel wordt domeinken-
nis automatisch vergaard door de AI, en 
direct (dat wil zeggen, zonder de beno-
digde leermomenten) geëxploiteerd om 
effectief  gedrag op te stellen met behulp 
van de gedragspatronen in de case base. 

De case base is dus feitelijk een voor-
af  vastgestelde voorraad gedragspatro-
nen, te gebruiken in nieuwe situaties. Om 
het goed toe te passen zijn drie compo-
nenten nodig, namelijk (1) een evaluatie-
functie die nauwkeurig aangeeft hoe wen-
selijk het huidige gedrag van de AI is, (2) 
een adaptatiemechanisme wat de case base 
aan spelobservaties slim weet te gebrui-
ken om het gedrag aan te passen, en 
(3) het opstellen en slim gebruiken van 
gedragsmodellen van de tegenstander 
(opponent modelling). Figuur 1 illustreert de 
samenhang van deze drie componenten.

Om de case-based adaptive game AI 
te testen, implementeren we het in het 
bestaande videospel SPRING. Dit is een 
open-source real-time strategy (RTS) spel 
met een strategische, gesimuleerde oor-
logsomgeving3. Het spel is gebaseerd op 
de RTS klassieker Total Annihilation, 
wat door velen wordt beschouwd als een 
van de meest complexe RTS spellen ooit. 
In SPRING spelen typisch twee of  meer 
spelers tegen elkaar. Iedere speler moet 
in-game resources verzamelen om hiermee 
eenheden en gebouwen te construeren. 
Het doel van het spel is de tegenstan-
der te verslaan in een gesimuleerde, real-
time veldslag, door de geconstrueerde 
eenheden en gebouwen goed te gebrui-
ken. De speler die het eerst de zogenaam-
de Commander eenheid van de tegenstan-
der weet te vernietigen, wint het spel. 

Figuur 1. Case-based adaptive game AI. De benadering slaat spelobservaties op in een case base. Deze observaties 
worden gebruikt om tegenstandermodellen en een evaluatiefunctie te leren, en de game AI direct aan te passen 
tijdens spelen van het spel. Onze game AI (linksonder) geeft commando’s aan het spelkarakter. Deze interacteert 
met de omgeving en produceert observaties die in de case base worden gestopt. Het adaptatiemechanisme leert van 
de cases, en vernieuwt de game AI. De tegenstandermodellen en evaluatiefunctie worden gebruikt om het adapta-
tiemechanisme nauwkeurig te sturen, bijvoorbeeld wanneer de modellen erachter zijn gekomen welke speelstijl de 
tegenstander hanteert.

van artificiële spelkarakters  op basis 
van observaties die het maakt tijdens 
het spelen van het spel. Bijvoorbeeld: als 
het ziet dat  bepaald  gedrag niet goed 
blijkt te werken, dan past hij het aan 
naar gedrag dat hopelijk beter werkt. 
 De vraag is nu, hoe weet de 
AI welke aanpassing goed is voor wel-
ke omstandigheden? Dit is een moei-
lijk probleem, met name omdat de 
omstandigheden in videospellen vaak 
plots veranderen; de tegenstander kan 
opeens van strategie wisselen, met als 
gevolg dat al het gedrag dat de adap-
tive AI heeft geleerd niet meer geschikt 
is voor de nieuwe omstandigheden. 
 Dit zagen we in het spel ‘QUA-
KE III Capture-The-Flag’2. In deze 
omgeving hebben we incremental adap-
tive game AI geïmplementeerd, met als 
doel de computer effectief  gedrag te laten 
leren tijdens het spelen van het spel. We 
lieten het strijden tegen de game AI zoals 
die is opgenomen door de ontwikkelaars. 
Deze AI is relatief  sterk en kan ‘intelligent’ 
wisselen tussen twee strategieën; als de AI 
het spel dreigt te verliezen schakelt hij 

1  Het onderzoek is uitgevoerd aan het Tilburg centre for Creative Computing (TiCC), van de Universiteit van Tilburg.  
Zie http://sander.landofsand.com/index.php?publications voor meer informatie over het onderzoek.

2  Zie ook “Quake III Arena en Lerende Kunstmatige Intelligentie”. De Connectie, Vol. 1, No. 5, pp. 22-23.

3  Zie ook http://springrts.com/
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Figuur 3. Resultaten van experimenten op drie verschillende mappen van het spel. We 
observeren dat gebruik van case-based adaptive game AI (Basic) de speelsterkte van de game 
AI substantieel verbetert. Het gebruik van tegenstandermodellen (OM) doet de speelsterkte 
nog verder verbeteren.

Figuur 2. Screenshot van SPRING, een modern, complex real-time strategy (RTS) spel, waarin de effectiviteit 
van case-based adaptive game AI is aangetoond.

Onze case based adaptive AI bestaat uit 
een evaluatiefunctie, adaptatiemechanis-
me en opponent modelling. Machine lea-
rning technieken vormen de evaluatie-
functie op basis van spelobservaties uit 
de case base. In het bijzonder gebrui-
ken we Temporal Difference learning om te 
leren hoe belangrijk verschillende een-
heden zijn tijdens de gevechten. Van 
de in totaal 200 eenheden zijn sommi-
ge namelijk heel handig, en andere rela-
tief  verspilling van resources. Deze fac-
toren zijn opgenomen in een functie die 
meet wiens leger sterker is, en hoe vei-
lig de belangrijke Commander is op 
dat moment in het spel. Hiermee voor-
spelt de evaluatiefunctie de einduitslag. 
 Experimenten met de eva-
luatiefunctie laten zien dat de functie 
vlak voor het einde van het spel de uit-
slag correct kan voorspellen met een 
nauwkeurigheid die de honderd procent 
benadert. Daarnaast doet de evaluatie-
functie tamelijk nauwkeurige voorspel-
lingen voordat de helft van het spel is 
gespeeld. Aangezien SPRING plotseling 
gewonnen kan worden, en de uitkomst 
van het spel derhalve lastig is te voor-
spellen, is dit een bevredigend resultaat. 

Het adaptatiemechanisme is erop 
gericht de game AI in staat te stellen zich 
snel en betrouwbaar aan te passen aan de 
omstandigheden in het spel. Het mecha-
nisme bestudeert de case base en veran-
dert op basis hiervan de game AI. Dit is 
nuttig voor  het initialiseren van game 
AI met een naar verwachting effectie-
ve spelstrategie, en voor online adaptatie 
van de game AI naar de omstandigheden 
in het spel. Bovendien  is het bruikbaar 

voor offline generalisatie over spelobser-
vaties. Oftewel, verzamelde observaties 
van eerder gespeelde spellen kunnen wor-
den gebruikt om algemene uitspraken te 
doen over de effectiviteit van strategieën. 
Geschikte strategieën kunnen dan later 
worden gebruikt in het spel ter initialisatie 
van de game AI of  voor online adaptatie. 

Het case-based adaptatiemecha-
nisme is getest op drie verschillende 
spelomgevingen in SPRING. Het bleek 
goed stand te houden, zoals te zien in 
Figuur 3. Daarnaast was het telkens 
in staat een gelijkspel in stand te hou-
den voor een onafgebroken tijdsperio-
de. Dit is interessant, daar het gezien 
mag worden als een (simpele) manier om 
gebalanceerde gameplay op te stellen. 

Bij opponent modelling worden model-
len van de speelstijl en strategie van de 
tegenstander gemaakt op basis van casus-
sen uit de case base. Deze casussen zijn 
observaties uit eerder gespeelde spellen, 
dus zelfs als een tegenstander nog nooit 
is geobserveerd is de kans groot dat het 
gedrag van de tegenstander te classifice-
ren valt onder een generiek model. Mocht 
dat niet zo zijn, dan zal het gedrag van 
de tegenstander na het spelen van het spel 
automatisch worden opgenomen in een 
nieuw, automatisch gegenereerd model. 

Waar zijn deze modellen nu goed 
voor? De modellen worden voor-
af  gebruikt om de adaptieve game AI 
nog nauwkeuriger te initialiseren met 
een effectieve strategie, en om tijdens 
het spelen van het spel nog nauwkeu-
riger de huidige speltoestand te verge-
lijken met wat reeds eerder is geobser-
veerd (zoals opgenomen in de case base). 
Hiermee richt opponent modelling zich erop 

om de speelsterkte, alsmede de adapta-
tiemogelijkheden, verder te verbeteren. 

Dit zien we terug in onze experimen-
ten met een adaptieve game AI waar-
in de drie componenten van case-based 
adaptive game AI zijn geïntegreerd. Er 
was een toename te zien in de effectivi-
teit van de case-based adaptive game 
AI (figuur 3). Het was in staat zich snel 
en betrouwbaar aan te passen aan de 
spelomstandigheden, en vormt daarmee 
een sterke kandidaat voor inlijving in 
professionele game AI van de toekomst. 

Deels wordt dit ook al gedaan. Het 
spel SPORE bijvoorbeeld maakt inten-
sief  gebruik van spelobservaties van vele 
spelers om de richting van het spel te stu-
ren. Het verloop van het spel wordt aan-
gepast aan de acties van de speler. Het 
biedt een interessante richting voor AI-
onderzoek; niet het gedrag van spelka-
rakters aanpassen, maar de spelomgeving 
zelf  - bijvoorbeeld de levels, de spelregels, 
en de visuele stijl van weergave -  aan de 
hand van modellen en actuele observa-
ties van hoe de speler het spel speelt. ø

Figuur 4. De Fitness van onze game-AI gemeten over de speeltijd. Een fitness waarde van 
0 geeft een gelijkspel aan. Een positieve fitness waarde geeft aan dat de adaptieve game AI 
sterker gedrag vertoont dan de tegenstander. Te zien is dat de speelsterkte van onze game AI 
substantieel groeit met de speeltijd die het krijgt.
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Zijn games wel of geen kunst?

1  New World Library; 3rd edition, 2008; ISBN 978-1577315933

Teun Dubbelman, PhD student Universiteit Utrecht, T.Dubbelman@uu.nl

Halo of Hamlet

ondorf die heerschappij over het land zoekt. De stervende boom 
stuurt Link op pad om het gevaar te keren. Met frisse tegen-
zin verlaat de held zijn veilige thuis en trekt de wijde wereld in. 
De weg der beproevingen begint. Bijgestaan door een mentor 
overwint de held alle obstakels op zijn weg. Hier staat een waar-
devolle beloning tegenover. Link vindt met de hulp van Prinses 
Zelda het ‘Meesterzwaard’. Hiermee kan hij de kwaadaardige 
Ganondorf  verslaan. Gelouterd door zijn ervaringen en ver-
rijkt door zijn beloning reist de held terug naar huis. Daarmee 
eindigt de zoektocht en keert de rust terug in het Koninkrijk. 
 Niet alleen in de Zelda-spellen, maar in vrijwel alle 
action-adventures en role playing games valt de queeste te her-
kennen. Of  je nu het oude Adventure (1979) van Atari of  het 
nieuwe Red Dead Redemption (2010) van Rockstar speelt. Natuur-
lijk bestaan er de nodige verschillen tussen de games, maar 
in de kern blijven de contouren van het heldenepos zichtbaar.
 Hoe spannend het verhaal van een Ocarina of  Time 
of  Red Dead Redemption ook moge zijn; verhalen in de vorm 
van queesten krijgen geen erkenning in de wereld van de kun-
sten. Dit heeft zijn oorsprong in de negentiende eeuw. Met de 
komst van de roman veranderden langzaam de regels waar-
aan een goed verhaal diende te voldoen. De nadruk kwam 
te liggen op de psychologische ontwikkelingen tussen per-
sonages. Ook ingewikkelde plotstructuren werden steeds 
belangrijker. Tot op de dag van vandaag genieten schrij-
vers die in de voetsporen treden van een Tolkien of  Ver-
ne daarom weinig culturele waardering. Hun boeken wijken 
af  van de esthetische norm die rond de roman is ontstaan. 
Het heldenepos verschilt dan ook behoorlijk van de roman. 
Personages zijn vaak eendimensionaal. Ze bezitten slechts één 
of  enkele karaktereigenschappen. Meestal zijn het allegorie-
en die staan voor abstracte begrippen als domheid, wijsheid 
of  schoonheid. Ook de gemoedstoestand van de held wordt 
weinig uitgewerkt. De reis die hij onderneemt is eerder fysiek 
dan geestelijk. Het hoofdpersonage is een gids die ons door 
prachtige maar gevaarlijke fantasiewerelden leidt. Plotstruc-
turen zijn hierdoor fragmentarisch van aard. Ze bestaan uit 
losse gebeurtenissen die weinig op elkaar voortbouwen. De 
vijf  tempels in Ocarina of  Time zijn hier een goed voorbeeld 
van. In iedere tempel huist een boosaardig wezen dat Link 

The Legend of  Zelda: Ocarina of  Time (1998), Nintendo

I might suggest that gamers have a prejudiced 
view of  their medium, and particularly what it 
can be. Games may not be Shakespeare quite yet, 
but I have the prejudice that they never will be, 
and some gamers are prejudiced that they will.  
- Rogert Ebert, filmrecensent

Hoe serieus moeten wij deze invloedrijke filmrecen-
sent met zijn eigen ster op de Hollywood Walk of  Fame 
nemen? Opvallend is de vergelijking die hij maakt 

met Shakespeare. Halo geniet niet dezelfde culturele waarde-
ring als Hamlet. Dat moge duidelijk zijn. Maar diskwalificeert 
dit games meteen als kunstvorm? Wat voor esthetische kwalitei-
ten ontberen ze dan eigenlijk ten opzichte van “echte” kunst? 
Ebert is een filmrecensent bij uitstek. Kijk je door zijn 
bril, dan krijg je een vertekend beeld van wat games zijn 
en mogelijk kunnen zijn. Om de esthetische kwaliteiten 
van games te kunnen waarderen, is een frisse blik nodig. 

heLDenePos
Zowel films als games zijn verhalende media. De populaire 
spellen van vandaag zijn onderdeel van een verteltraditie die 
duizenden jaren oud is. Ze grijpen terug op een narratieve oer-

hoe kun je een beroemd filmcriticus overtuigen dat games een vorm van 

kunst zijn? het lijkt een onmogelijke opgave. ondanks de honderden reacties 

van verontwaardigde spelers, houdt de amerikaanse filmrecensent rogert 

ebert al jarenlang voet bij stuk. Games zijn geen kunst, nu niet en nooit niet. 

vorm die al ver voor de uitvinding van het schrift van generatie 
op generatie mondeling werd doorgegeven. Homerus gebruik-
te het voor zijn Odyssee, Tolkien later voor zijn In de Ban van 
de Ring. Ik doel hier op het heldenepos, ook wel de queeste 
genoemd. De Amerikaanse hoogleraar in de mythologie Joseph 
Campbell (1904-1987) deed er uitgebreid onderzoek naar. In 
zijn boek The Hero with a Thousand Faces1 (1949) beschreef  hij 
nauwgezet de kenmerken van deze primitieve verhaalvorm.  
 Iedere queeste begint volgens Campbell met een held. 
Laat ik als voorbeeld Link, de held uit de Zelda-serie nemen. 
Bij aanvang van het spel Ocarina of  Time (1998) ligt hij te sla-
pen in zijn bedje. De held start altijd in een vertrouwde, rustige 
omgeving. Door de zogeheten oproep tot avontuur wordt deze 
rust verstoord. Een elfje komt binnen vliegen en wekt de jon-
geling uit zijn droom. Boze krachten bedreigen het Koninkrijk. 
Een grote boom is vergiftigd door de Koning der Dieven Gan-

moet verslaan om een medaillon te winnen. Deze magische 
relieken bezitten, wanneer verenigd, de kracht om Ganon-
dorf  voorgoed te verbannen. Hoewel de tempels met elkaar 
verbonden zijn door de zoektocht naar de medaillons, is de 
volgorde waarin Link ze doorkruist minder relevant. Een 
andere volgorde zou weinig veranderen aan het verhaal. 

Volgens Jenkins vindt de queeste in de computer game 
zijn droompartner. Door de intrinsieke ruimtelijkheid van het 
medium, kunnen games beter dan andere media het helden-
epos laten schitteren. Hierdoor kan de waardering voor de oer-
oude verhaalvorm terugkomen.

VerteLLinG worDt erVarinG
Ik zou nog een stap verder willen gaan. Niet alleen vertellen 
computer games een ruimtelijk verhaal overtuigender dan ieder 
ander medium. In games draait het heldenepos voor het eerst 
niet meer om het hoofdpersonage, maar om de speler. De spe-
ler wordt de held. De beproeving wordt jouw beproeving. Dit 
maakt de queeste in een game anders dan die in een film, boek 
of  theaterstuk. Vertelling wordt ervaring. Niet langer volgen 
we de avonturen van een ander; we beleven de avonturen zelf. 

Kortom, games blinken uit in het ensceneren van direc-
te ervaringen. Meer nog dan cinema, is dit nieuwe medi-
um in staat het verhaal te organiseren rond de lichame-
lijke aanwezigheid van de mediagebruiker. Daar waar de 
bioscoopbezoeker ontspannen achterover leunt, deint het 
lichaam van de gamer fanatiek mee met de bewegingen op 
het scherm. Games toveren nog beter dan films een wereld 
tevoorschijn waarin wij het gevoel krijgen zelf  rond te rennen. 

Lady in the Lake (1947), Robert Montgomery, een first-person-film
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Dat cinema hierin minder sterk is, laat de Amerikaan-
se film Lady in the Lake (1947) goed zien. Deze beruchte  
film noir was het regiedebuut van Robert Montgomery. Hij 
wilde met zijn eerste productie een nieuwe weg inslaan. 
Wat zou het mooi zijn om een thriller te maken waarin 
het publiek in de zaal de hoofdrol vertolkt. Voor het eerst 
in de filmgeschiedenis moesten toeschouwers het gevoel 
krijgen alsof  zij de detective waren, verantwoordelijk 
voor een moordonderzoek. De ondertitel luidde dan ook: 
‘You and Robert Montgomery solve a murder mystery’. 
Om dit voor elkaar te krijgen, liet de grensverleggen-
de regisseur de camera actief  deelnemen aan het ver-
haal. Toeschouwers zagen wat de detective zag. Opende  
hij een deur dan verscheen er een hand in beeld. Onder-
vroeg hij mogelijke daders dan was hun vileine blik op de 
bioscoopbezoeker gericht. Ogenschijnlijk niet anders dan  
een first person game als Deux Ex of  de laatste Fallout. Toch 
bleek de nieuwe cinematografie geen succes. Maar weinig 
mensen konden Lady in the Lake waarderen (Strauven, 2007). 
De film hinkte op twee gedachten. Het ontbeerde aan de 

ene kant een zichtbare held om je als toeschouwer mee te 
identificeren. De detective kwam afgezien van een spiegel-
scène niet in beeld. Aan de andere kant wist het cinema-
tografische experiment niet de beoogde sensatie teweeg te 
brengen. Zonder de mogelijkheid de blik en de beweging 
op het doek te sturen, kon de toeschouwer de rol van de 
detective niet internaliseren. Hier vinden wij de meerwaar-
de van games. De interactieve en ruimtelijke mogelijkheden 
van het medium weten dit juist wel voor elkaar te krijgen.  

Een vergelijking tussen games en kunst levert uitein-
delijk nog meer op wanneer de overeenkomst niet in ver-
halende kunsten als film of  traditioneel theater, maar in 
ruimtelijke kunsten als architectuur, ervaringstheater of  
landschapskunst wordt gezocht. Deze kunstvormen vertellen 
niet over de avonturen van anderen. Ze laten nieuwe avon-
turen in het hier-en-nu ontstaan. De schoonheid schuilt in 
de manier waarop deze kunstwerken ons in aanwezigheid 
van spannende objecten, landschappen en mensen plaatsen. 
Dit kan op een laagdrempelige en speelse manier, denk bij-
voorbeeld aan een labyrint. Een vernuftig ontworpen dool- Get Lost (2009), Dot Maze

hof  toont ons aldoor zijn centrum zonder er direct toegang 
tot te geven. Om iedere bocht torent het uitkijkpunt boven 
de kronkelpaden uit, maar we kunnen er niet makkelijk 
komen. Net als een game, bouwt het spanning op door het 
doel zichtbaar in de ruimte te plaatsen en het te omringen 
met obstakels die ons ervan weerhouden dit doel te bereiken.  

De Britse experimentele theatergroep DotComedy gaf  met 
de installatie Get Lost (2009) een nieuwe draai aan het con-
cept van het labyrint. Tussen de paden van dit doolhof  
woonden allerlei excentrieke personages. Een van hen was 
een prinses gekleed in een witte jurk. Ze ving bezoekers  
door hen met garen vast te knopen aan haar lichaam. Was  
je eenmaal gevangen in haar web, dan kwam je niet mak-
kelijk weg. Jouw beweging bepaalde die van haar, en omge-
keerd. Deze ervaring herinnerde mij in alles aan Ico (2001), het  
alom geprezen spel waarin de speler met een het meisje aan 
de hand uit een kasteel moet ontsnappen. Deze game speel-
de net als Get Lost met de vraag wat het betekent om gebon-
den aan een ander door een ruimte te bewegen. Hoe voelt  
het wanneer jouw handelingen direct van invloed zijn op  
de situatie van een ander. Verlies je het meisje uit het oog,  
dan voeren duistere schaduwen haar weg en eindigt het spel.  
Het artistieke succes van werken als Ico en Get Lost komt voort  
uit de wijze waarop ze ruimte en interactie inzetten om  
sociale emoties van verbondenheid (of  juist afkeer) voel-
baar te maken.  Het drama ontstaat doordat het speelveld  
een onaangename afstand of  nabijheid creëert tussen 
speler en spelpersonages.  

Ebert ziet games niet als kunst; Halo niet als Ham-
let. Toegegeven, games zijn zeker nog niet op het hoogst 

Fallout3 (2009), Besthesda Studios, een first-person game

haalbare artistieke niveau aanbeland. Maar de ontwik-
kelingen gaan snel. Designers leren steeds beter de taal 
van hun medium kennen. Ze beheersen het palette dat 
ze tot hun beschikking hebben steeds beter. Daarom heb 
ik goede hoop voor de toekomst. Over twintig jaar zal de 
vraag of  games kunst zijn even vreemd in de oren klin-
ken als de vraag of  films kunst zijn. De discussie zal lang-
zaam uitsterven naarmate het medium volwassener wordt. 
Zo is het gegaan met films, zo zal het gaan met games. ø

Ico (2001), Team Ico

1 Zie Lady in the lake (1947) op youtube om je eigen indruk te vormen 

Bronvermeldingen: 
Henry Jenkins (2004) “Game Design as Narrative  
Architecture”. In: First Person. New Media as Story, 
Performance and Game. Cambridge MA: MIT Press. 

Joseph Campbell (1949) “The Hero with a Thousand 
Faces”. Princeton: Princeton University Press. 

Rogert Ebert (2005) “Why did the chicken cross the 
genders?” 27 November.  

Rogert Ebert (2007) “Games vs. Art: Ebert vs. Barker”. 
21 Juli. 

Rogert Ebert (2010) “Video Games can never be Art.” 
16 April. 

Wanda Strauven (red.) (2007) “The Cinema of  
Attractions Reloaded”. Amsterdam: Amsterdam 
University Press.  

artikel
De Connectie 



18   nummer 1, oktober 2010 nummer 1, oktober 2010   1�

Pacman spelen zonder handen 
Pacman spelen zonder handen? Zonder een muis of toetsenbord te gebruiken? hoe dan? 

nou heel simpel, gewoon door te denken. Door hersenactiviteit te meten en te interpreteren 

kunnen we dingen aansturen, zoals een rolstoel of Pacman. Deze vorm van communicatie 

vindt plaats met een brain-computer interface (bci).

Misschien verontrust dit je en 
denk je dat je gedachten gele-
zen kunnen worden. Een 

beeld dat mede ook wordt geschept door 
media en de opkomst van spellen die met 
gedachten bestuurd zouden kunnen wor-
den. In dat geval kan ik je gerust stel-
len. Zo ver zijn we nog lang niet1. Wat 
we wel kunnen is als mensen vrijwillig 
en bewust hun hersensignalen manipule-
ren, dit signaal oppikken en koppelen aan 
een bepaald commando. Als mensen een 
intensieve taak uitvoeren zoals een reken-
taak of  het inbeelden van beweging van 
een lichaamsdeel, dan veroorzaakt dit 
een specifiek hersensignaal dat we kun-
nen detecteren. Zo zou je je bijvoorbeeld 
actief  kunnen inbeelden - maar niet uit-
voeren - dat je je tong beweegt, en hier-
mee een computercursor naar rechts laten 
bewegen. Dit type BCI maakt gebruik 
van Motor Imagery (MI). Gezien de grote 
cognitieve inspanning die het vraagt om 
de BCI aan te sturen, lijkt de toepassing 
met name geschikt te zijn voor patiënten 
die bijvoorbeeld hun spieren niet meer 
kunnen gebruiken en een rolstoel willen 
aansturen.

wat Kunnen we Met een brain-
coMPuter interface (bci) Dat we 
nu niet Kunnen?
Een waardevolle toepassing voor gezon-
de gebruikers zou niet zo cognitief  belas-
tend mogen zijn. Want waarom zouden 
we een BCI gebruiken waarvoor we men-
taal veel moeite moeten doen, als bedie-
ning ook relatief  eenvoudig met een muis 
of  andere input mogelijk is? Uiteraard is 
het ook gewoon heel erg leuk om iets met 
je eigen hersenen direct te kunnen bestu-

ren, maar voor succes op de lange termijn 
zal het gebruik meer toegevoegde waarde 
moeten hebben ten opzichte van de huidi-
ge generatie interfaces. De interactie zou 
intuïtiever moeten zijn: we zouden niet na 
hoeven te denken over hoe de bediening 
precies werkt en waar welk knopje ook al 
weer zat. De interactie kan ook gebruik 
gaan maken van de emotionele staat van 
een persoon. Een spel kan bijvoorbeeld 
makkelijker worden gemaakt als de frus-
tratie van de speler toeneemt. Intuïtieve 
en adaptieve interfaces die zich aanpas-
sen aan de mentale staat van de gebrui-
ker, de volgende generatie interfaces..?

oP weG naar een nieuwe 
Generatie interfaces
In het ideale geval sturen we Pacman 
aan door simpelweg te willen dat Pac-
man links- of  rechts gaat, doordat de her-
sensignalen die bij deze gedachten horen 
opgevangen en geïnterpreteerd worden. 
Een dergelijke passieve BCI – de gebrui-
ker hoeft geen extra moeite te doen – is 
echter vooralsnog onmogelijk, tenmin-
ste om Pacman aan te sturen. Naviga-
tie is een type informatie in de herse-
nen die we met de huidige technieken en 
kennis (nog) niet kunnen interpreteren.
 Een actieve BCI is het andere 
uiterste, hier doet de gebruiker juíst extra 
moeite, bijvoorbeeld door zich in te beel-
den dat zijn rechterhand beweegt. Dit is 
echter ver weg van een intuïtief  gebruik.
 Een gulden middenweg is de 
reactieve BCI. Deze categorie van interfa-
ces biedt meerdere externe stimuli aan 
waarna de aandacht op een van deze sti-
muli kan worden herkend en geïnterpre-
teerd. De stimulus kan in verschillende 

sensorische modaliteiten voorkomen; het 
kan gaan om visuele, auditieve of  tactiele 
stimuli. Veel van het gedane onderzoek in 
dit vakgebied maakt gebruik van visuele 
stimuli. Bij TNO wordt er echter onder-
zoek gedaan met tactiele stimuli om de 
romp. Dit heeft veel voordelen: Tactiele 
stimuli zijn niet afhankelijk van oogbe-
wegingen en concurreren bovendien niet 
met het informatieaanbod in de visuele 
en auditieve kanalen waar al veel binnen-
komt tijdens gaming en andere mogelij-
ke BCI-toepassingsgebieden. Een ander 
voordeel is dat het niet zichtbaar of  merk-
baar is voor de buitenwereld. En ook niet 
onbelangrijk: De tactiele stimuli geplaatst 
om de romp corresponderen logisch met 
de navigatierichtingen om het lichaam.

hoe werKt het PacMan-
ZonDer-hanDen-sPeL?
De speler krijgt een riem om zijn mid-
del waar op vier plekken een tactor (tri-
leenheid zoals in een mobiele telefoon) 
is aangebracht. Deze vier tactoren cor-
responderen met de navigatierichtingen: 
voor, achter, links en rechts. Op het hoofd 
van de speler wordt een kapje met acht 
elektroden aangebracht; deze meet EEG 
(Electroencephalography). De vier tacto-
ren vibreren steeds na elkaar heel kort. 
Iedere keer als die tactor vibreert die 
overeenkomt met de gewenste keuze van 
de speler, dan is er een soort herkennings-
signaal meetbaar in het EEG. Dit piekje 
in het EEG (P300) is tijdgebonden aan de 
relevante gebeurtenis, zodat achterhaald 
kan worden welke tactor en dus wel-
ke gewenste keuze dit heeft veroorzaakt.
 Aangezien EEG vrij ruizig is 
zijn hier wel meerdere rondes voor nodig, 

zo kan een deel van de ruis uitgemiddeld 
worden. Het duurt op deze manier 10 
seconden voordat een keuze gemaakt kan 
worden. Deze vertraging wordt in het spel 
gedeeltelijk gecompenseerd, zodat het 
geen echte belemmering is. Dit werkt op 
de volgende manier: In het Pacman-zon-
der-handen-spel hoeven er alleen maar 
navigatiecommando’s gegeven te worden 
op de kruispunten, en begint de start van 
de tactor-aanbiedingen al voor het vol-
gende kruispunt. Op deze manier heeft 
de speler weinig last van de benodigde 
keuzetijd en kan het spel redelijk continue 
blijven doorlopen. Natuurlijk is 10 secon-
den voor een keuze nog altijd veel te lang, 
maar voor nieuwe technieken zijn vaak 
tijd en investeringen nodig om te inno-
veren. Neem de snelheid van de eerste 
auto, deze was ook veel trager dan paard-
en-wagen. En kijk eens waar we nu zijn.. 

MeettechnieK: eeG
Er zijn verschillende technieken om her-
senactiviteit te meten. Wij maken gebruik 
van EEG, dat is elektrische hersenactivi-
teit in de tijd gemeten. Voor een real-

time applicatie is de temporele resolutie2  
natuurlijk van groot belang. Hiervoor is 
EEG uitermate geschikt omdat de elektri-
sche signalen van hersenactiviteit erg snel 
reageren in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
het zuurstofniveau van bloed in de her-
senen, een andere methode om hersen-
activiteit te meten. Daarnaast is het een 
mobiele en relatief  goedkope techniek. De 
spatiële resolutie is echter minder goed. 
Dat betekent dat hersenactiviteit van her-
sengebieden die erg dicht bij elkaar liggen 
minder goed onderscheiden kan worden. 
 Ook is EEG gevoelig voor ruis. Je 
moet bedenken dat de amplitude van het 
EEG van een persoon in rust niet hoger 
is dan 50 microvolt. Elektrische appara-
ten in de omgeving kunnen dus een grote 
stoorbron vormen, evenals spierbewegin-
gen. Daarom moet een persoon van wie 
het EEG wordt gemeten zo stil moge-
lijk zitten. Gelukkig wordt er veel aan 
ontwikkeling van classifiers gedaan die 
voor deze artefacten kunnen corrigeren. 
En soms wordt er juist gebruik gemaakt 
van die artefacten die spierbewegingen 
in het EEG opleveren, zoals in de eer-

der genoemde spellen die met gedach-
ten bestuurd zouden kunnen worden. De 
besturing blijkt in werkelijkheid afhanke-
lijk van spieractiviteiten zoals intensieve 
oogknippers en wenkbrauwbewegingen.

uitDaGinGen
Er zijn nog veel uitdagingen om een BCI 
te ontwikkelen met toegevoegde waarde 
ten opzichte van de huidige interfaces. 
Deze uitdagingen liggen onder andere 
op het gebied van hardware ontwikkeling 
(meettechniek), signaalanalyse (wat is het 
echte signaal en wat is ruis), hersenkennis 
(welke signalen zijn verbonden aan wel-
ke processen) en interfaces (hoe kunnen 
we zo natuurlijk mogelijk interacteren). 
De laatste jaren is er al veel vooruitgang 
geboekt. Zo wordt er gewerkt aan droge 
en draadloze elektroden waarmee de lan-
ge voorbereidingstijd wordt verholpen, 
en worden met nieuwe classificatiealgo-
ritmes steeds snellere toepassingen ont-
wikkeld. Maar zoals bij alle grote ontwik-
kelingen gaat het in stapjes, en een van 
deze stapjes is gezet: We kunnen Pacman 
spelen zonder handen. ø

1  Brain-Computer Interfaces voor commercieel gebruik zijn er nog niet. Er zijn wel spellen die doen lijken alsof  ze met gedachten 
bestuurd kunnen worden, maar in werkelijkheid meten ze hersenactiviteit veroorzaakt door spierbewegingen in plaats van hersenac-
tiviteit van gedachten (dit zijn geen echte BCIs). Voor patiënten zijn er al wel interessante ontwikkelingen, maar ook die systemen 
werken vaak nog niet beter dan andere alternatieve interfaces, bijvoorbeeld die met oogknippers te bedienen zijn.

Marieke Thurlings, PhD-kandidaat TNO Human Factors, Soesterberg & Universiteit Utrecht, Marieke.Thurlings@TNO.nl

2 Temporele resolutie: De mate van tijd waarin veranderende hersenactiviteit kan worden gedetecteerd. Een hoge temporele resolutie 
betekent dat veranderende hersenactiviteit snel wordt opgepikt.
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Ga vooral Geen 
gamedesign studeren!

Wouter Baars, onafhankelijk gamedesigner, www.wouterbaars.net

Games veroveren de wereld. Ze worden al lang niet meer alleen ingezet voor entertainment, maar ook 

voor professionele trainingsdoeleinden. Zo zijn er tegenwoordig geheugengames voor kenniswerkers 

en team-coordinatiegames voor brandweerteams. nu is er ook een game voor burgemeesters, ten 

behoeve van crisismanagementtraining.

In de burgemeestergame wordt op een interactieve manier 
de besluitvorming in een crisisteam nagebootst. In 15 
minuten krijg je als speler een groot aantal lastige dilem-

ma’s voorgelegd waarover je beslissingen moet nemen. Een 
voorbeeld is dreigend hoog water; hulpverleners vragen toe-
stemming om hun eigen gezinnen alvast te evacueren, zodat 
ze niet afgeleid worden als ze daadwerkelijk moeten bijsprin-
gen na de dijkdoorbraak. Besluit je deze groep mensen te eva-
cueren? Burgemeesters kunnen besluiten tot ‘ja’, ‘nee’ of  ‘dele-
geer’. Delegeren betekent dat de speler vindt dat het dilemma 
niet op de bestuurlijke tafel thuis hoort. Als dat klopt, blijft het 
dilemma weg. Als het onjuist was om het dilemma te dele-
geren, komt het terug en moet de speler alsnog besluiten.

Elk dilemma (zoals dreigend hoogwater) wordt voorzien van 
advies van de gemeentesecretaris, het Openbaar Ministe-
rie, de brandweer, de politie en anderen. Advies kan elkaar 
tegenspreken, en er zijn altijd meerdere belangen. Een 
goed of  fout antwoord is er niet volgens de makers. “Op 
het niveau van burgemeesters is er geen goed/fout meer te  
antwoorden. Je moet als burgemeester voldoende infor-
matie hebben, goed onderbouwen, en je afvragen wel-
ke adviezen je meeneemt” zegt Josine van de Ven. “Achter-
af  is het makkelijk zeggen dat je beter ‘zus of  zo’ had kunnen 
doen. Maar tijdens een crisis is het erg moeilijk, en gaat het 
om het tactisch onderbouwen van je besluit met informatie 
en advies. Dat proberen we met de game te ondersteunen.”

Waar het de makers van het spel om gaat is: “Wat voor een 
soort bestuurder bent u ten tijde van een crisis of  ramp? Van 
welke adviezen maakte u gebruik? Reageert u tijdens de voor-
gelegde crisis als beslisser, boegbeeld, of  burgervader? Bent 
u een snelle beslisser, of  juist niet? Bent u geneigd snel naar 
de media te gaan? Heeft u oog voor de belangen van de 
bedrijven en burgers in uw gemeente? Het gaat om bewust-
wording, een spiegel voorhouden” zegt Josine van de Ven.

Meer feedback komt van het Nederlands Genootschap van  
Burgemeesters (NGB). Dit genootschap zal tips geven en  
doorverwijzen naar verhalen van burgemeesters die al  
eerder vergelijkbare situaties hebben meegemaakt. De feed-

backmodule in het spel laat zien hoe het de volgende dag  
‘in de krant’ zou kunnen staan.

De eerste resultaten zijn positief. “Burgemeesters gaven aan, 
de hun voorgelegde dilemma’s te herkennen, en vinden ze heel 
reëel om voorgeschoteld te krijgen. Het zet hen op scherp, en 
laat hen nadenken over ‘wat als deze situatie mij overkomt, 
bij wie haal ik mijn informatie dan?’ In onze evaluatieronden 
langs de burgemeesters krijgen zij twee verschillende scenario’s 
aangeboden, een hoogwaterscenario en een gezinsdrama. En 
steeds horen we dat het een mooie aanvulling is op de hui-
dige manier van trainen en oefenen voor burgemeesters.”

Volgens Josine is gaming niet de oplossing om burgemees-
ters vaker aan crisisbeheersingstraining te krijgen. “Wij zien 
het als uitbreiding van de trainingsmogelijkheden. De trai-
ningsfrequentie van crisisbeheersing van burgemeesters ligt 
lager dan bij andere teams in de veiligheidsketen, terwijl de 
impact van een crisis voor zowel de maatschappij als de car-
rière van de burgemeester hoog kan zijn. Met onze nieuwe 
manier van trainen hoeven er geen middagen vrij geboekt  
te worden, 15 mensen paraat te staan en heel moeilijke scena-
rio’s bedacht te worden. Vijftien minuten en twaalf  dilemma’s is 
voldoende om hen na te laten denken over crisisbeheersing.” ø

De burgemeestersgame wordt ontwikkeld binnen het GATE-programma, zie 
http://gate.gameresearch.nl/index.php?pageID=42 voor meer informatie.

Joris de Ruiter interviewt Josine van de Ven, Projectleider Pilot Safety bij TNO, josine.vandeven@tno.nl

De BurgemeestergAme

Wat is er leuker dan van je hobby je beroep te maken? 
Je was altijd al gefascineerd door games, hoe tof is 
het om ze zelf te maken, betaald en wel! De game-
industrie schreeuwt om nieuwe mensen, dus je toe-
komst lijkt bezegeld. Volg een van de game-opleidin-
gen, en een gouden toekomst volgt. Maar zo makkelijk 
is het niet. We interviewen Wouter Baars, onafhan-
kelijk gamedesigner. 

Wouter: “De afgelopen jaren zijn gameopleidingen in 
Nederland als paddenstoelen uit de grond geschoten. 
Het begon met de opleiding ‘game design and deve-
lopment’ aan de HKU, maar tegenwoordig kun je het 
bij zo’n beetje elke HBO studeren, en er zijn ook een 
aantal universitaire opleidingen. Dat er zoveel oplei-
dingen zijn geeft te denken, want waar komen opeens 
al die geschikte docenten vandaan? Omdat de mees-
te opleidingen geen toelating hebben, is het niveau 
vaak laag. Dit geldt overigens niet voor de HKU, waar 
studenten wel toelating moeten doen en het niveau 
veel hoger ligt.
Wat leer je nu op zo’n opleiding? Eigenlijk zijn er twee 
smaken: gamedesign en games programmeren. De 
meeste opleidingen (meer dan 95%) gaan over design. 
Daarbij blijft het vaak algemeen; studenten leren een 
beetje photoshop, een beetje 3D, een beetje flash en 
een beetje gameplay. De markt heeft echter geen 
behoefte aan mensen die ‘iets’ met gamedesign 
doen. De game-industrie heeft behoefte aan specia-
listen. Medewerkers moeten of goede programmeurs 
zijn, of goede animators, of goede vormgevers.”
Daarbij kun je beter kiezen voor game programmeur 
dan game ontwerper. wouter: “Game opleidingen 
leiden je vaak op tot game ontwerper, de architect 
achter de game. Maar voor een game is de verhou-
ding gameontwerpers staat tot gameprogrammeurs 
ongeveer 1 staat tot 5, of soms wel 1 staat tot 100 
(afhankelijk of het een simpele game is of een grote 
PC game). Dus er is maar plek voor 1 gameontwerper 
en voor 5 tot 100 programmeurs per game! Als je het 
echt wilt gaan maken in de game-industrie kun je 
daarom beter wiskunde, natuurkunde, informatica 
of kunstmatige intelligentie gaan studeren en goed 
leren programmeren. En als je goed bent in grafisch 
design: maak een portfolio en ga naar een kunstaca-
demie!”.
Deze mening komt van meerdere kanten. Grote 
namen in de industrie zoals Sony hebben zich tegen 
de games opleidingen uitgesproken. Jamie MacDo-

nald van Sony kan zich niet herinneren wanneer hij 
voor het laatst iemand van deze opleidingen heeft 
aangenomen. David Braben van Frontier Develop-
ments Fame zei “geschokt en verrast” te zijn met hoe 
weinig afgestudeerden weten. En een woordvoerder 
van brancheorganisaties Games Up noemt 95 pro-
cent van de opleidingen tijdverspilling. Volgens Frank 
Caron, die met veel ontwikkelaars heeft gesproken 
over dit onderwerp, zei dat een algemeen informati-
ca diploma (of kunstopleiding of digitale media) van 
een goede universiteit vele malen meer waard is dan 
een van de speciale HBO game opleidingen. 
 
Een simpel advies: zorg dat je ergens goed in wordt. 
Kies je sterke punt, en verbeter dat. Maar kies wel tac-
tisch. Als je enkel relatief simpel werk kan doen, werk 
dat velen anderen ook kunnen, zoals grafisch design 
of eenvoudige programmeertalen als actionscript, 
dan heb je veel concurrentie. Mensen met ‘goede’ 
ideeën zijn er helemaal veel van, dus vergeet concept 
game design. Waardevoller is kunnen programmeren 
op WO niveau, inclusief een specialisatie als mechani-
ca (3D engines) of AI (Game AI). Vaak werk je dan ook 
aan de interessantere games mee. 

Wouter Baars: “Belangrijk in een game opleiding is 
ook een gedegen kennis van wiskunde. Als gamede-
signer ga je de spelregels van een spel bedenken en 
ontwerpen. Die spelregels moeten ‘werken’ op een 
computer, en de taal van een computer is wiskunde. 
Een gamedesigner moet zijn idee kunnen vertalen 
naar wiskundige regels. Denk maar terug aan de gro-
te hits uit het verleden: in elke game zit een hoop 
wiskunde. Om Simcity te maken moet je dynami-
sche processen kunnen programmeren. Wil je een 
resource management game maken zoals Starcraft, 
Warcraft of Command and Conquerer, dan  moet je 
operations research (lineair programmeren) beheer-
sen en matrixrekenen. Voor Arcade en 2D Flash 
games moet je meetkunde kennen (sinussen en cosi-
nussen, de stelling van Pythagoras). Wil je een poker-
game of andere kaartgame maken dan is kansreke-
ning weer belangrijk. Wil je een 3D shooter ontwerpen 
dan moet je matrixrekenen en fysica beheersen. En 
wil je een game maken met betere AI, dan moet je 
goed zijn in statistiek.” 
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Dit spiegelgevecht vond plaats binnen een afgebakend terrein, 
met speciale regels. Oorspronkelijk was het spiegelgevecht 
een inleiding op het echte gevecht, maar in de loop der tij-
den werd het werkelijke gevecht steeds vaker achterwege gela-
ten. Vandaag de dag is het spiegelgevecht ontwikkeld tot een 
spel op zichzelf  zoals bijvoorbeeld teamsporten. Je zou kun-
nen zeggen dat het spiegelgevecht daarmee het beginpunt 
vormt van de huidige videogames. De ruwe strijd is geëvolu-
eerd tot een beschaafde vorm van strijd: in schaken1, voetbal, 
Monopoly of  realistische Massive Multiplayer Online games.

Vanuit dit perspectief  gezien is geweld leerzaam en 
belangrijk voor ons gedrag als mens. Huizinga voegt hier 
nog aan toe dat spellen functioneren als een uitlaatklep voor 
geweld, en als bevestiging van de bestaande sociale structuren. 
Met de functionaliteit van geweld in het achterhoofd kunnen 
we de vraag stellen of  geweld in serious games een goed idee is.

serious GaMes
Om te onderzoeken of  fantasy violence past binnen  
serious games,  moeten we deze vorm van spellen eerst defini-
eren. Anne Derryberry (ImSerious.net) definieert het als volgt:
 
“ Serious games are designed with the intention of  improving  
some specific aspect of  learning, and players come to serious 
games with that expectation.”

Serious games hebben in deze definitie als doel om spelers 
iets te leren, en spelers verwachten ook iets te leren. Dit is een 
wezenlijk verschil met amusementsgames, waar je weliswaar ook 
van kan leren, maar waar spelers aan beginnen met als verwach-
ting zich te vermaken. Spelers verwachten in amusementsgames 
een uitlaatklep te vinden. En leren wordt vaak gekoppeld aan 
iets wat serieus is, en daarmee niet spannend of  vermakelijk. 

Wanneer je een game speelt ontstaat ‘play’, de ervaring 
die voortkomt uit het onderzoeken van een leuke en interactie-
ve omgeving. Echter, play ontstaat alleen als je de interactieve 
omgeving begrijpt. Anders gezegd, als de gamewereld aansluit 

Serious Games en geweld:   
een functionele combinatie?

Antoine van den Beemt, Courseleader Game Design & Technology at Fontys University, a.vandenbeemt@fontys.nl

1  Er gaat het verhaal dat ooit twee Japanse strijdheren tegenover elkaar stonden met een even grote 
troepenmacht. Hun conflict over landbezit besloten ze op te lossen met een spel schaak.

er is veel aandacht in de media voor het geweld in amusementsgames. tegelijkertijd zijn 

serious games op komst als leermiddel. wat is het nut van geweld, en is het ook bruikbaar 

in serious games?

Een terugkerende discussie is de aanwezigheid van 
geweld in games. Onlangs werd bekend dat de demis-
sionair minister van justitie Ernst Hirsch-Ballin de ver-

koop van gewelddadige games wil verbieden als de branche 
er niet in slaagt deze spellen uit handen van jonge spelers te 
houden. Dit leidde tot kamervragen waarbij de minister zich 
verweerde met verwijzing naar een ongepubliceerd rapport 
dat de schadelijke invloed van geweld in games zou aantonen.

In amusementsgames komt vaak geweld voor. Dit geweld 
kan zeer extreem en realistisch zijn zoals in Manhunt of  Resi-
dent Evil. Maar geweld kan ook een symbolische of  grappi-
ge vorm hebben, zoals in Mario Kart. Serious games worden 
over het algemeen gekenmerkt door een gebrek aan geweld. 
De vraag is nu of  geweld ook zou passen in serious games. Om 
hier een antwoord op te geven kijken we eerst naar de func-
tie van geweld en daarna naar kenmerken van serious games.

De speelgoed industrie discussieert al jaren over de wenselijkheid 
van speelgoed dat tot geweld zou aanzetten. Producenten zoals 
Lego en Playmobil hebben hiervoor een oplossing gevonden. 
Ze ontkennen geweld niet, maar beschouwen geweld als 
onderdeel van het menselijk bestaan. Deze speelgoedma-
kers proberen geweld in de door hen met zorg geconstru-
eerde wereld een plaats te geven. Deze vorm van geweld 
staat bekend als ‘fantasy violence’. Het 

betekent dat geweld en wapens in de wereld van Lego en Play-
mobil niet direct naar de alledaagse werkelijkheid vertaald kan 
worden. Zo zal je nooit een officiële Lego of  Playmobil doos 
vinden met een Kalashnikow AK-47, maar wel cowboys of  Jedi 
masters met lightsabers. In games betekent fantasy violence vaak 
een weergave van cartoonkarakters. En als de karakters en het 
geweld realistisch zijn, dan noemen we het gewoon ‘geweld’.

Fantasy violence, zoals in bijvoorbeeld de video-
game Lego Star Wars, kan leerzaam zijn. Het past in een 
rijtje van leerkenmerken waar games goed in zijn: samen-
werken, organiseren, strategisch denken, omgaan met 
tegenslag, verhalen beleven en maken, en het ontwikke-
len van identiteit door rollen te spelen. In zijn boek ‘Homo 
Ludens’ bespreekt de Nederlandse historicus Huizinga 
(1938) eveneens deze aspecten als kenmerkend voor spellen.

Huizinga legt uit hoe spel samenhangt met leren en met 
de ontwikkeling van onze cultuur. Hij stelt dat spellen een afge-
bakend domein kennen waarbinnen een specifieke set van regels 

geldt. Spelers accepteren bijvoorbeeld dat je op het 
speelbord van ‘Mens erger je niet’ alleen maar voor-

uit beweegt na het gooien met een dobbelsteen. 
Vervolgens vertaalt Huizinga die set van regels 

naar bijvoorbeeld het gedrag van leerlingen 
en docenten in een klas; of  van advocaten, 
verdachten en rechters in een rechtbank. 
Door de specifieke set van regels weten we 
ons te gedragen in bepaalde situaties. Door 

deze situaties in spel en spelen te imiteren, 
leren we hoe onze samenleving in elkaar zit. 

Een belangrijk aspect van het dagelijks leven 
is geweld, of  liever gezegd ‘de strijd’. Huizin-
ga stelt dat door de tijd heen, mensen duidelij-
ke regels hebben gedefinieerd voor de strijd, om 

geweld te beperken. In de riddertijd ontstond er zo 
een ‘spiegelgevecht’ in plaats van een echt (dode-
lijk) gevecht; een namaakgevecht waarbij de strijd 
gezien werd als een plechtig spel van eer en deugd. 

bij je bestaande kennis en ervaring. Als je niet weet wat vam-
pieren of  zombies zijn, zal je ook niet weten wat te doen als er 
eentje op je af  komt. Wanneer de gameplay wel aansluit bij je 
bestaande kennis spreken we van ‘Meaningful play’. Vervolgens 
is het mogelijk dat door het spelen van een game je bestaande 
kennis uitbreidt. Door het spelen van de game Civilization kan 
je basiskennis over oude culturen en hun wapens uitbouwen 
tot kennis over het alledaagse leven in die tijd. Meaningful play 
leidt daarmee tot het uitbreiden van vaardigheden en kennis.

In amusementsgames hebben deze vaardigheden en 
kennis meestal te maken met de game zelf. Wat je leert in een 
game, is meestal niet eenvoudig buiten de game toe te pas-
sen. Call of  Duty leert je op een specifieke manier iets over sol-
daten, over het gebruik van wapens en over bewegen door 
de gamewereld. Maar dit is niet één-op-één toepasbaar bui-
ten deze game. Het idee is nu dat spelers van serious games 
vaardigheden, kennis en houding leren die juist wel buiten de 
game toepasbaar zijn. Zo zou een speler van een wiskunde-
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game in staat moeten zijn om de stelling van Pythagoras ook 
buiten de gamecontext toe te passen. Dit toepassen van ken-
nis in een andere context wordt ‘kennistransfer’ genoemd.

Veel docenten hebben de wens om serious games in het 
onderwijs in te zetten. Echter, op dit moment is nog ondui-
delijk welke methode het beste past bij serious games. Ook 
is de vraag of  serious games wel tot betere leerresulta-
ten leiden. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten.

Diverse studies tonen aan dat de kennistransfer van 
games in het algemeen beperkt is. Spelers zijn niet goed in 
staat om de opgedane kennis en vaardigheden in de game te 
vertalen naar alledaagse situaties. Verschillende meta-studies 
hebben laten zien dat in het algemeen studenten niet beter  
of  slechter presteerden na het spelen van games, in  
vergelijking met traditioneel onderwijs. Verder laat onder-
zoek zien dat er een duidelijke verbinding moet zijn tussen 
gewenste leerresultaten, beschikbare techniek, ondersteu-
ning door docenten en de kenmerken van studenten. Anders 
gezegd: bij de inzet van serious games moet je rekening  
houden met het leerdoel, het gamesplatform en de tijd en 
vaardigheden van docenten om leerlingen te helpen. Daar-

naast zijn ook eigenschappen van studenten van belang. 
Onderzoek onder ruim 2000 Nederlandse scholieren en stu-
denten toonde aan dat minder dan 10% van de jongeren 
regelmatig en intensief  grote PC-games of  console-games 
speelt. Veel jongeren spelen wel zo af  en toe kleine casual 
games op websites als spelen.nl. Als je games zou willen inzet-
ten in het onderwijs, zouden deze games de casual gamers 
moeten aanspreken door eenvoudige gameplay, en de hard-
core gamers met uitdagende inhoud. Verder liet dit onder-
zoek zien dat het enthousiasme voor gaming buiten school-
tijd niet vanzelf  een enthousiasme betekent voor games als 
leermiddel. Dit is een belangrijk aspect dat verder onderzoek 
vraagt, met name naar de achtergronden van deze opvatting.

Het plezier dat spelers ervaren bij het spelen van 
veel amusementsgames komt vaak voort uit fantasy violen-
ce. Veel serious games worden als saai ervaren omdat ze niet  
primair bedoeld zijn als uitlaatklep. Dit kan leiden tot de  
conclusie dat fantasy violence in serious games een goed  
idee is. Echter, het mag duidelijk zijn dat spelen en leren  
op verschillende manieren beleefd worden; ze dienen beide 
een ander doel. Deze tegenstrijdigheid vormt misschien wel 
de grootste uitdaging voor de toekomst van serious games. ø

Jasper van Turnhout, editor for De Connectie, Jasper.vanTurnhout@student.uva.nl

could you describe the development of elite? 
what designer choices did you have to make 
during the development? »This was 25 years 
ago so its hard to remember the details. 
The game sort of  fell into place once we 
had rotating 3D spaceships working. For the 
effects like explosions and hyperspace we 
were essentially looking for minimal code 
solutions. I spent a lot of  time on the star/
dust particles that fly past your ship giving 
a notion of  movement and speed. These 
were intended to both convey an impression 
of  3D movement with minimal processing, 
and to provide a hypnotic component.

elite is seen as the inspiration of many 
open-world games of today (eve online  
or any other space exploration game). 
what inspired you back then to create  
the open-ended structure of the game?  
»I don’t recall anything inspiring us to do 
it. It just seemed the natural thing to do, 
regarding the large procedurally generated 
universe1. The notion of  the player being 
able to be a pirate as well as a trader was an 
epiphany though.
 
within elite, its possible to make ‘moral deci-
sions’ which was quite new for its time as well. 
Do you think this made the game so pop-
ular to people? »I don’t think so. I think 
is was the romantic SciFi context com-
bined with the graphics. The morality 
addition was a less significant innovation 
commercially than the others. But I think 

it really contributes to the game.

the game was written entirely in machine 
code to fit it on the systems of that time. 
Do you have an interest towards procedur-
al generation and compact coding in general?  
»It was in assembler, the assembler provid-
ed as part of  the BBC BASIC programming 
language. I was interested in compact coding, 
and coding had to be compact in order to fit 
the low memory computers of  that time. Cur-
rently code compaction isn’t an issue. But it will 
be for nanotech devices, so we’ll see it again. 
 
what are topics in computer science with 
your interest? »Geometric algebra. Proce-
dural landscapes. Emulated physics, particu-
larly quantum and relativistic physics. High-
er dimensional and hyperbolic geometries. 
Emulation.
 
what is your opinion on the current status of 
the game industry? »I’m not familiar enough 
with the industry to have a fully informed 
take on it. I’ve not seen anything that excites 
me, which disappoints me. I detest the kill-
training inherent in the obscene first person 
snuff  fests that constitute the primary genre. 
I was depressed seeing my nephew playing a 
game scoring in “deaths” and “kills”; kills of  
course rated higher than deaths. The games 
industry is not only systematically dehu-
manizing our children, but training them to 
kill and die in immoral wars.
it is clear that you do not like the current fPs 

Interview Ian bell - eLIte

DescriPtion of eLite
eLite is a space-trading game in an open world with no specific goals for the 
player to accomplish. you can upgrade your ship with better weapons and 
shields. credits for that come from trading, military missions, piracy, bounty 
hunting and mining of astroids. a ranking is assigned to the players performance 
in the game, with elite being the highest ranking. the game can be downloaded 
for free from ian bell’s website: http://www.iancgbell.clara.net/elite/pc

An encounter with a space pirate

market. what would you like to see more devel-
oped in games? 
Empathy. Compassion. Involvement.
 
what are your favorite games? »I enjoyed 
playing Chuckie Egg more than anything 
else, though I wrote some scrolling text 
games on an old Texas minicomputer that I 
found compulsive. I haven’t seriously played 
a computer game for years.
 
where do you think ai research will bring 
us? »I’m not up on the literature. But I 
think evolving mutating geometric alebra-
ic neural networks is probably the way to 
go. Penrose2 argues that you need a quan-
tum computer for human intelligence; but 
if  that’s true, an emulated quantum phys-
ics could approach it and you can approach 
that with Geometric Algebra. ø

thanks for your time!
 
[1] Procedural generation: generating media algo-
rithmically. In the context of  ELITE: instead of  model-
ling an entire universe and store this in memory, have 
an algorithm generating it. This is of  importance when 
dealing with old systems which have no storage capa-
city for big environments. A random factor in the algo-
rithm would cause different universes every time a new 
game is started, though “Elite” used a fixed-seed to en-
sure a commonly observed universe.
[2] Sir Roger Penrose, a mathematical physicist, hypo-
thizes in his books “The Emperor’s New Mind” and 
“Shadows of  the Mind” that quantum mechanics play 
an essential role in trying to understand human’s con-
sciousness.

Last June I was asked to help out with some small tasks at a symposium on Geometric Algebra (AGACSE 2010). At the symposium I 
met some interesting computer scientists, physicists and mathematicians. During the last day one of  the attendants asked me if  I knew 
any good coffeeshops around, and I decided to join him for a smoke. It was in the coffeeshop that I found out that I was talking to Ian 
Bell, one of  the two developers of  the game ELITE! This game might not sound familiar to a lot of  readers, but if  you have interests in 
game technology and development this must surely ring a bell. Back in 1984 (I wasn’t even born yet) this game was incredibly popular. 
Although considered too old to compete with current generation games, ELITE is one of  the most influential games of  all time intro-
ducing open-world non-linear gameplay. Of  course I had to ask for an interview. 
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Age of  Empires III (2005) – gezien van bovenaf  en toch een route

model efficiënter, terwijl het routemodel efficiënter 
is in een nieuwe omgeving.  Let wel, beide model-
len zijn ideaaltypen; in de praktijk werkt navigatie 
met een mix van cognitieve kaarten en landmarks.

De Franse filosoof  Michel de Certeau maak-
te in 1980 ook al dit onderscheid. Hij merkte op 
dat mensen in de beschrijving van hun apparte-
ment steeds twee vormen gebruikten; de tour en de 
kaart. In het geval van een tour bevatte een beschrij-
ving vooral zinnen als ‘als je de hal binnenkomt, is 
de keuken aan de rechterkant. Als je door de keu-
ken loopt, kom je in de woonkamer, en de slaapka-
mer is dan links van de woonkamer.’ In het geval 
van een kaart bevatte de beschrijving vooral zin-
nen als ‘De ingang zit op het oosten, de slaapka-
mer op het noorden, en het balkon op het zuiden.’ 

Dit onderscheid van De Certeau is toegepast op 
games door verschillende gamewetenschappers. Onder 
anderen de Amerikaanse Henry Jenkins en Mary Ful-
ler hebben geopperd dat door het spelen van een spel 
de gameruimte wordt getransformeerd van een kaart 
naar een tour.  De Nederlandse gamewetenschap-
per Sybille Lammes beargumenteert dat in games als 

navigeren door super Mario bros is anders dan door Gta 3. tegelijkertijd is navigeren 

in videogames vergelijkbaar met navigeren door de echte wereld. Je maakt gebruik 

van landmarks, kaarten en routes. het leerproces om een nieuwe digitale wereld te 

leren kennen, en die om je eigen stad te leren kennen, zijn hetzelfde.

Het Gebruik van Cognitieve kaarten en routes in Virtuele Omgevingen
VerdwAlen in  Video GAmes

De weg vinden in een vreemde stad zonder te 
verdwalen kan een hele operatie zijn. Iemand 
die voor het eerst door een omvangrijke en 

complexe omgeving als London moet navigeren, zal 
intensief  aanspraak moeten maken op zijn ruimtelij-
ke vermogens, heeft vaak moeite zich te oriënteren en 
heeft veel baat bij een plattegrond. Na verloop van tijd 
zal de persoon de stad beter leren kennen, en routes 
tussen belangrijke locaties vanuit een bepaald punt (het 
hotel bijvoorbeeld) onthouden. Nog later zullen de ver-
bindingen tussen de locaties onderling duidelijk wor-
den, en zal de plattegrond nog nauwelijks nodig zijn.

Een videogame bestaat doorgaans ook uit een gro-
te en complexe omgeving , en het navigeren door een 
game vereist dan ook dezelfde ruimtelijke vermogens 
als navigeren door een fysieke omgeving1. In het spel 
The Getaway (2002) is een groot gedeelte van de stad 
London zelfs in detail nagebouwd. Ook hier leert een 
speler om routes naar bepaalde locaties te onthouden, 
waarbij hij of  zij let op bepaalde in het oog springen-
de ‘landmarks’ (herkenningspunten in het landschap). 
De beginnende speler zal nog gebruik maken van de  
in-game plattegrond, maar de gevorderde speler kan ook 
zonder plattegrond zijn weg vinden door de virtuele stad.

Verschillende ruimtelijke structuren ‘triggeren’ 
verschillende navigatiestrategieën. Game ontwerpers 
kunnen daar gebruik van maken door te spelen met 
de oriëntatie van de speler in de ruimte en deze op 
het verkeerde been te zetten. Ze kunnen ook ruimte-
lijke structuren met verschillende moeilijkheidsgraden 
ontwerpen, bijvoorbeeld zeer complexe of  verwarren-
de ruimten. 

§1 Kaarten en routes
De Britse cognitieve wetenschappers John O’Keefe 
en Lynn Nadel hebben beargumenteerd dat er een 
cruciaal verschil bestaat tussen ruimtelijke percep-

Ruben Meintema, Research Master Literary and Cultural Studies, Letterenfaculteit Rijksuniversiteit Groningen

tie en ruimtelijke conceptie. De perceptie van een 
ruimte is wat we ervaren als een 3D-beeld van de 
directe omgeving, inclusief  afstand en diepte. Als 
we vanuit het punt waar we ons bevinden een ande-
re belangrijke locatie proberen te bereiken (dat we 
niet direct kunnen waarnemen), dan zullen we een 
beroep moeten doen op onze ruimtelijke concep-
tie en ons ruimtelijk geheugen . Ruimtelijke concep-
tie is de mentale voorstelling die we hebben van een 
omgeving die te groot is om direct waar te nemen.

Grofweg zijn er twee verschillende modellen 
van ruimtelijke cognitieve constructies: de kaart en 
de route. Een kaart wordt gezien van bovenaf, en 
heeft daarmee een objectief  of  allocentrisch (“van-
uit een ander referentiepunt”, het tegenovergestel-
de van egocentrisch) perspectief. Objectieve rela-
ties van de verschillende locaties ten opzichte van 
elkaar worden op de voorgrond gebracht, onafhan-
kelijk van een eventuele deelnemer in deze omgeving.   

In het geval van de cognitieve route wordt er 
juist gebruik gemaakt van een subjectief  of  egocen-
trisch perspectief: de omgeving wordt gezien vanuit 
het perspectief  van de participant. De relaties tussen 
de locaties vallen naar de achtergrond, maar de rela-
ties tussen de participant en verschillende objecten en 
locaties in de omgeving komen naar de voorgrond. 

Cognitieve routes en cognitieve kaarten heb-
ben beide hun specifieke eigenschappen. Een rou-
te maakt gebruik van (vaak visuele) landmarks in de 
navigatie door een omgeving. De aanwijzing “loop 
richting de kerktoren, totdat je bij een T-splitsing 
komt” is een voorbeeld. Hier wordt meteen de inflexi-
biliteit van een route duidelijk; ze is afhankelijk van 
een keten van landmarks in een bepaalde volgor-
de. Mocht een landmark wegvallen (bijvoorbeeld de 
kerktoren wordt gesloopt), dan is het niet meer moge-
lijk te navigeren aan de hand van deze aanwijzing. 

De kaart is flexibeler, omdat deze niet afhanke-
lijk is van landmarks en gebaseerd is op objectieve 
relaties tussen locaties onderling. Het is ook gemak-
kelijker om nieuwe locaties toe te voegen aan een 
bestaand kaartmodel dan aan een bestaand route-
model, omdat hierbij een complete serie landmarks 
toegevoegd zou moeten worden. Bij een grotere ken-
nis van een bepaalde omgeving wordt het kaart-

x    Deze ruimtelijke structuur komt men vaker tegen in games, vaak met het doel 
een gevoel van mysterie en magie te realiseren in de speler
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Age of  Empires (1997-2007) de concepten van kaart 
en route convergeren, en niet meer scherp te onder-
scheiden zijn; er zijn zowel egocentrische als allocen-
trische aspecten. Aan de ene kant wordt de ruimte 
van het spel weergegeven vanaf  een vogelvluchtper-
spectief  (kaart), en aan de andere kant wordt het ter-
ritorium op een subjectieve manier ervaren door de 
speler als route , gelopen door soldaatjes en arbeiders.

§2 naViGatie Door GaMewereLDen
Structuren van verschillende spellen nodigen uit tot 
verschillende ruimtelijke navigatiestrategieën. In 
Pac-Man (1980) wordt de volledige spelruimte afge-
beeld op het scherm, en is daarmee in één oogop-
slag waar te nemen. Navigatie is mogelijk op basis 
van directe waarneming, en het is niet vereist om 
het ruimtelijk geheugen in werking te zetten. Het 
is daarom ook niet nodig om cognitieve kaarten of  
cognitieve routes te onthouden.

Pac-Man behoort tot een type ruimte dat door 
de Engelse gamewetenschapper Mark J.P. Wolf  is 
onderscheiden als ‘one screen, contained.’ Wolf  
onderscheidt in totaal 11 typen, zoals ‘Scrolling 
on one axis,’ wat neerkomt op het klassieke Super 
Mario Bros. en ‘Adjacent spaces displayed one at a 
time,’ een vorm die gebruikt wordt in Metroid.

Metroid voor de NES (1986) is een klassiek arca-
de spel, en heeft een wereld die enorm uitgestrekt 
en enorm complex is, en die bij lange na niet in 
één oogopslag waar te nemen is. Eén voor één wor-
den de schermen na elkaar weergegeven. De tota-
le gamewereld bestaat uit een groot ondergronds 
gangenstelsel. Je moet dit gangenstelsel verken-
nen, maar je komt vaak op punten waar je niet ver-
der kunt. Een bepaald voorwerp of  sleutel is nodig 
om verder te komen, die je vaak pas later in het 
spel krijgt. Op het moment dat je het vereiste voor-
werp in handen hebt, moet je terug naar de plaats 
waar je ooit was. Dit vergt veel van het ruimtelijk 
geheugen, vooral van de cognitieve kaart. Omdat 
je van veel plaatsen de locatie ten opzichte van 
andere locaties moet weten, is een cognitieve kaart 
is in dit geval efficiënter dan een cognitieve route.

In het klassieke Super Mario Bros. 3 wordt 
gebruik gemaakt van een ruimtelijke structuur die 

door Wolf  ‘Scrolling on one axis’ wordt genoemd. Je 
beweegt over een tweedimensionaal vlak, van de lin-
kerkant naar de rechterkant van het level. In dit soort 
spellen is een plattegrond volstrekt irrelevant. Omdat 
je alleen van links naar rechts kunt bewegen, zul je 
niet snel verdwalen. Het enige waar je het ruimte-
lijk geheugen bij zou kunnen gebruiken is bij het ont-
houden van plaatsen waar bepaalde items en gehei-
me doorgangen zich bevinden. Je onthoudt dan de 
locatie ten opzichte van bepaalde landmarks in een 
egocentrisch model. In dit soort gevallen is de cogni-
tieve route dus het meest geschikte ruimtelijke hulp-
middel. De zogeheten ‘walkthroughs’ die de loca-
tie van dit soort geheime doorgangen en dergelijke 
behandelen zijn dan vaak ook routebeschrijvingen.

In driedimensionale omgevingen is de naviga-
tie multidirectioneel, dus een plattegrond is vaak wel 
nodig. In The Legend of  Zelda: the Ocarina of  Time 
reist de speler door een uitgestrekt landschap van ste-
den, dorpen en bergen, en voor deze reis heeft hij 

een in-game plattegrond tot zijn beschikking. In het 
spel is echter een gebied aanwezig waarin deze plat-
tegrond tijdelijk onbruikbaar is: de Lost Woods. Het 
kleine kaartje in de rechterbenedenhoek is dan tij-
delijk uitgeschakeld. De ruimte bestaat uit een groot 
aantal ‘kamers’ met vier doorgangen. Uit een van 
die doorgangen kom je zelf, dus er is steeds de keu-
ze tussen drie deuren. Eentje is maar de juiste. Als je 
een verkeerde doorgang kiest, dan verlaat je de Lost 
Woods, of  wordt je teruggeplaatst naar het begin.   

De ruimtelijke structuur van de Lost Woods is 
niet consistent, dus een plattegrond representatie van 
deze ruimte is onmogelijk. De speler zal eerder een 
ruimtelijke constructie moeten onthouden als ‘eerst 
door de linker deur, dan door de middelste deur, etc.’ 
Met andere woorden, deze ruimtelijke structuur moe-
digt aan tot het gebruik van een cognitieve route. 

De spellen van tegenwoordig lijken zo realis-
tisch dat de navigatiemechanismen ook niet veel meer 

verschillen van die in het dagelijks leven. In het spel 
The Getaway is zelfs een groot gedeelte van Londen 
tot in detail nagebouwd. De beroemde en beruchte 
Grand Theft Auto reeks, een klassieker in wording, 
kent ook grote uitgestrekte omgevingen, vaak in de 
vorm van één of  meer steden en de landelijke omge-
ving. Dit soort spelruimte komt dan ook met een uit-
gebreide in-game plattegrond, een in-game radar 
die altijd op het scherm te zien is, en een gedruk-
te plattegrond die bij het spel wordt geleverd. Alle-
drie worden vaak geraadpleegd, vooral bij de eerste 
stappen in deze virtuele omgeving. Maar na ver-
loop van tijd raakt de speler bekend met de omge-
ving, en zijn de gedrukte en in-game plattegrond 
steeds minder nodig. Een cognitieve kaart van het spel 
begint zich af  te tekenen in het hoofd van de speler. 

Natuurlijk worden hier ook landmarks bij 
gebruikt, zowel dichtbij als veraf. De ‘draw distan-
ce’ (de minimale afstand waarbinnen een voor-

Super Mario Bros. 3(1988) –  
Een cognitieve kaart is nergens voor nodig
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Agenda 
bnAIC - benelux conference on 
Artificial Intelligence
» 25-26 oktober, Luxembourgh
The annual general conference on 

AI in the Benelux. Free for master 

students, 50 euro PhD’s, 200 euro 

otherwise. 

http://bnaic.gforge.uni.lu/

................................................................... 
Computational Social Choice
» 28 October 16:00, Amsterdam
Sara Uckelman: Strategy and Mani-

pulation in Medieval Elections

Room A1.14, Science Park 904

...................................................................
D-CIS Human Factors event 2010
» 1-3 November, Delft
Topics: Cognition and decision 

making, team collaboration, social 

computing. 75 euro registration.

http://www.humanfactors.d-cis.nl/

Annual SIkS day
 » 2 november 2010, Veldhoven
For members of SIKS (School 

for Information and Knowledge 

Systems)

the neurophysiology of tool Use 
by Macaque Monkeys
» 5 November from 14:00 to 15:00
Groningen; A. Deusinglaan 1, 

Keuningzaal

............................................................ 

Colloquium on Mathematical Logic 

» 15 November 2010, Amsterdam 

Rod Downey Wellington

Room A.106, Science Park 904

............................................................ 

Workshop on History of Logic 
in China
» 25-26 November 2010, Adam
Do different cultures embody 

fundamentally different styles of 

thinking? http://www.sciencehis-

tory.asia/history-logic-china

De ongeletterde luisteraar 
(Dutch only)
» Woensday 1 December, 16:00
Henkjan Honing (Bijzonder Hoogle-

raar Muziekcognitie), Aula Universi-

teit van Amsterdam, Singel 411

From cognitive science and psy-
chology to an empirically-infor-
med philosophy (Workshop)
» 7-8 December 2010, Adam
Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam

http://www.illc.uva.nl/peipl/

...........................................................

Soft Computing and Pattern 
recognition (SoCPar) 2010
» 7-10 December 2010, Parijs
Bringing together worldwide leading 

researchers and practitioners inte-

rested in advancing the state of the 

art in Soft Computing and Pattern 

Recognition.

http://www.socpar.org/

Ik 2011 (Germany, int)
» 25 March to 1st April 2011
The Interdisciplinary College (IK) is 

an annual, intense one-week spring 

school which offers a dense state-of-

the-art course program in neurobio-

logy, neural computation, cognitive 

science/psychology, artificial intel-

ligence, robotics and philosophy. 

Also, the IK is a unique social event. 

In the evenings participants may 

enjoy the very special atmosphere: 

minds meet, music is played, and 

friends are made in long evening 

and night sessions in the welcoming 

conference site at the Lake Möhne.

http://www.ik2011.de/

More events:
www.siks.nl/upcoming_activities.php

www.illc.uva.nl/NewsandEvents

www.cognitie.nl/events

Volledige agenda op onze website: 
www.deconnectie.com/agenda.php
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The Legend of  Zelda: the Ocarina of  Time (1998)

Legend of  the Lost Woods

sp
o

o
n

m
ei

st
er

.d
ev

ia
n

ta
rt

.c
o

m

�0   nummer 1, oktober 2010

[1]    Manovich, Lev, the language of new media 
(cambridge: Mit Press, 2001).

[2]    o’Keefe, John, en Lynn nadel, the hippo-
campus as a cognitive map (oxford: claren-
don Press, 1978).

[3]     noordzij, Matthijs, sander Zuidhoek en albert 
Postma, ‘the influence of visual experience 
on the ability to form spatial mental models 
based on route and survey descriptions,’ 
cognition 100 (2006) 324-325.

[4,5]  o’Keefe and nadel, 87-89.

[6]     certeau, de, Michel, the practice of everyday 
life (berkeley, Los angeles en Londen 1984).

[7]    newman, James, chapter 7: Videogames, 
space and cyberspace. exploration, navigati-
on and mastery, in: James newman,  
Videogames (Londen en new york: rout-
ledge, 2004) 107-125.

[8]     sybille Lammes, ‘Playing the world: compu-
ter games, cartography and spatial stories,’ 
aether. the journal of media geography  
(Zomer 2008) 91.

[9]     wolf, Mark J.P., ‘inventing space: a taxo-
nomy of on- and off-screen space in video 
games,’ film quarterly 51, 1 (herfst 1997) 14.

[10]  Maguire, e., et al., ‘navigation- related struc-
tural change in the hippocampi of taxi dri-
vers,’ in: Proceedings of the national acade-
my of sciences 97 (2000) 4398-4403.

[11]    Johnson, steven, everything bad is good for 
you. how today’s popular culture is actually 
making us smarter (new york en Londen:  
riverhead, 2005).

bibLioGrafie:

werp door de engine getekend wordt) is bij snel-
le computers dermate groot dat je een groot aantal 
landmarks, zoals hoge gebouwen en bergen, al van 
verre kunt zien en daar ook op kunt navigeren.
 De gebruikte navigatiestrategieën in GTA 

verschillen niet veel van die in het dagelijks leven, 
en dit leidt tot een interessant verschijnsel. Op een 
gegeven moment besef  je dat je de weg in de fictie-
ve stad ‘Vice City’ net zo goed kent als in je eigen 
stad waar je daadwerkelijk woont. Je weet precies 
waar bepaalde personages wonen, waar je kunt win-
kelen, en waar iets te beleven valt. Dat is ook niet 
zo gek, want je hebt er uren in doorgebracht. Je 
brein heeft een cognitieve kaart geproduceerd van 
een omgeving die helemaal niet bestaat, maar deze 
kaart is net zo ‘echt’ als de kaart die je van je eigen 
werkelijke omgeving in je hoofd hebt. Het effect 
is dat je je thuis kunt voelen in een virtuele stad.

Het is mogelijk dat de huidige generatie die op-
groeit met complexe omgevingen in computer- 
spellen, beter kan navigeren en kaartlezen, en meer 
ruimtelijke vaardigheden heeft. Het zou een argu-
ment in lijn zijn met het boek ‘Everything bad is good 
for you’  van Steven Johnson, en een positief  effect 
van videogames aantonen. ø
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