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Hoofdstuk 1. Inleiding en Status Quaestionis
“Modding and its associated practices move the player-audience even closer to the

traditional historian-producer’s role. Modders breach the restrictions of the (hi)story-play-place,
filling it with other evidence, content, causal links and narrative they consider significant, drawn
from the larger cultural mass of history. Given this, and the concern with accuracy, content and
story, modders can therefore be seen as a new wave of popular history revisionists, albeit working
in a digital-ludic form.” 2
Het hierboven beschreven citaat van Adam Chapman gaat over het fenomeen ‘historische mods’, het
centrale onderzoeksobject in deze scriptie. Kort gezegd zijn historische mods de door fans gemaakte
versies van videogames, waarbij de setting van het spel zich in (een versie) van ‘het verleden’
afspeelt. Zoals uit het citaat kan worden opgemaakt, ziet Chapman mods en games als nieuwe
vormen van geschiedenis. Chapman introduceert voor game-makers dan ook de term developerhistorian. Hij ziet modmakers en game developers als (amateur)historici, die net als professionele
historici met het verleden interacteren. 3
Chapmans aanname kan worden gezien als controversieel: het pretendeert een
paradigmaverschuiving in de behandeling van het verleden van professionele historicus naar leek.
Ook historici als Keith Jenkins 4, Ludmilla Jordanova en Jerome de Groot stellen dat historici hun
monopolie op geschiedvorsing langzaamaan zijn kwijtgeraakt aan andere beroepsgroepen en aan de
gewone man. Ze zien de opkomst van de zogenaamde public of popular history, waartoe games en
mods ook behoren. Anders dan Chapman stellen Jordanova en De Groot dat public of popular history
qua inhoud en vorm veelal afwijkt van de academische norm; gebruikers of makers ervan zijn niet
per definitie (amateur)historici. 5 Bovenal zijn deze historische cultuurvormen bedoeld als
amusement. 6 Vivian Sobchack verklaart dit als volgt: “Popular audiences […] see themselves not
only as spectators of history but also as participants in and adjudicators of it. […] ‘History happens’
now in the public sphere where the search for a lost object has led not only to cheap substitutes but,
in the process, also to the quickening of a new historical sense and perhaps a more active and
reflective historical subject.” 7 Zoals Sobchack betoogt wordt historie tegenwoordig dus gezien als

Adam Chapman, Digital games as history : how video games represent the past and offer access to historical practice
(2016), 53-54.
3 Chapman, Digital games as history, 26.
4 Keith Jenkins, Refiguring history (Londen, 2003), 38-39.
5 Ludmilla Jordanova, History in practice (Londen, 2000), 153; Jerome de Groot, Consuming History (New York, 2016), 2.
6 Jerome de Groot, ‘Empathy and Enfranchisement: Popular Histories’, in: Rethinking History
10 (3) (2006), 391 – 413, alhier 391, 408-409.
7 Vivian Sobchack, ‘History happens’, in: Vivian Sobchack (red.), The persistence of history (New York, 1996), 1-16, alhier 7.
2
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consumptiegoed, dat vluchtig en soms met schijnbare onwetendheid door het grote publiek wordt
geconsumeerd.
Ondanks Chapmans controversiële stellingname zijn historische games en mods voor veel
historici nog steeds onbekende fenomenen, laat staan dat historici zich bewust zijn van een
schijnbare paradigmaverschuiving. Voor vele andere mensen over de hele wereld echter, zijn
historische games het voornaamste medium waarmee zij dagelijks in contact komen met
geschiedenis. Een van de meeste populaire en best verkopende game franchises in het historische
game genre is bijvoorbeeld de Total War serie. Met ruim 7,5 miljoen individuele verkopen
wereldwijd, bereikt de ‘geschiedenis’ die deze spellen presenteren een significant publiek. 8 Andere
voorbeelden van populaire historische game franchises zijn Age of Empires (20 miljoen verkopen in
2008 9), Civilization (33 miljoen verkopen in 2016 10) en Assassin’s Creed (100 miljoen verkopen in
2016 11). De laatstgenoemde game serie, Assassin’s Creed, heeft daarnaast recentelijk een spin-off
gehad in de vorm van een film, die in totaal ruim 240 miljoen dollar opbracht. 12 Ook hebben mensen
voor al deze spelseries honderden mods geproduceerd, die op populaire modding fora worden
aangeboden en veelvuldig worden gedownload. 13 Games en mods zijn dus belangrijke culturele
fenomenen in de hedendaagse maatschappij, die wereldwijd een grote hoeveelheid mensen
bereiken. Het gegeven dat ze ook nog eens interacteren met geschiedenis, maakt ze als sociaal- en
cultuurhistorische fenomenen interessant om te onderzoeken. Maar wat zijn games en mods
precies?

1.1. Games: definitie, medium en benaderingswijzen
Over de exacte definiëring van wat videogames zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd,
lopen de meningen in de academische wereld uiteen. Allereerst is er het onderscheidt tussen
videogames – waar deze scriptie over gaat – en andere games, zoals bordspellen. Daarnaast is er een

Video Games Sales Wiki, ‘Best selling game franchises’ <http://vgsales.wikia.com/wiki/Best_selling_game_franchises>
[geraadpleegd op 26-05-2017]; Wesley Yin-Poole, ‘Sega has quietly become one of the world’s best PC strategy games’
(versie 4 augustus 2016), Eurogamer.net <http://www.eurogamer.net/articles/2016-08-04-sega-has-quietly-become-oneof-the-worlds-best-strategy-pc-game-companies> [geraadpleegd op 26-05-2017].
9 Bruce Shelley, ‘Age Series Passes 20 Million Units Sold Mark’ (versie 22 augustus 2008), Ensemble Studios
<https://web.archive.org/web/20080914060938/http://www.ensemblestudios.com/blogs/bshelley/archive/2008/08/22/ag
e-series-passes-20-million-units-sold-mark.aspx> [geraadpleegd op 15-5-2017].
10Stephany Nunneley, ‘The Civilization series has sold 33 million copies since it debuted in 1991’ (versie 19 februari 2016),
VG24/7 <https://www.vg247.com/2016/02/19/the-civilization-series-has-sold-33-million-copies-since-it-debuted-in-1991/>
[geraadpleegd op 15-5-2017].
11 Eddie Makuch, ‘Assassin’s Creed franchise reaches 100 million copies sold’ (versie 13 september 2016), Gamespot
<https://www.gamespot.com/articles/assassins-creed-franchise-reaches-100-million-copi/1100-6443544/> [geraadpleegd
op 15-5-2017].
12 Nash Information Services, ‘Assassin’s Creed (2016)’ <http://www.the-numbers.com/movie/AssassinsCreed#tab=summary> [geraadpleegd op 15-15-2017].
13 Zie bijvoorbeeld: INtense!, ‘The power of stats’, Mod DB <http://www.moddb.com/news/the-power-of-stats>
[geraadpleegd op 22-5-2017].
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lange discussie gaande over welke exacte definitie voor videogames moet worden gehanteerd:
sommige auteurs kiezen voor de term “digital games”, anderen voor de term “electronic games”,
“computer games”, “videogames”, “PC game” of “handheld game”. Al deze definities worden soms
gebruikt voor een specifiek type videogame, maar dikwijls worden de termen door elkaar gehaald of
betreft het een generieke terminologie 14: “[…] computer game, electronic game, console game, PC
game, and handheld game have all been used to refer to videogames, or some class of them, and
they are not always synonyms. Computer game is sometimes taken to refer to games on a personal
computer, but it is also used as the generic term; electronic game might refer to toys as well as
videogames; while videogame, as well as being a generic term, is sometimes used to refer
exclusively to console games such as those on the X-Box 360 or Playstation 3.” 15
Zoals Veli-Matti Karhulahti beargumenteert komen deze definities uiteindelijk allemaal op
hetzelfde neer: een game is een bespeelbaar object, bestaande uit visuele elementen die worden
opgeroepen door een gecomputeriseerd apparaat. 16 Wanneer hierna in deze scriptie naar
videogames of games wordt verwezen, wordt Karhulahti’s definitie dan ook bedoeld. Het
gecomputeriseerde element definieert ook het verschil met bordspellen: deze zijn niet
gecomputeriseerd. Daarnaast kan een videogame gebruik maken van audio of haptische (tastbare)
elementen: vrijwel alle games hebben bijvoorbeeld achtergrondmuziek, of geluiden die de karakters
maken als de gebruiker met hen interacteert. 17 Haptische elementen kunnen zich bijvoorbeeld
openbaren in de vorm van trillende controllers. Of in actieve games zoals voor de Wii, met
sportsimulaties waarbij je daadwerkelijk de beweging van een tennisracket na moet doen, of de
gooiende beweging van een dartpijltje.

1.1.1. Narratologische school
De eerste wetenschappers die games als wetenschappelijk fenomeen gingen bestuderen, worden
geschaard onder de narratologische school. Narratologen borduren voort op bestaande
tekstkritische methodologieën en zien games zodoende als interactieve, talige narratieven of
verhalen. In essentie zijn games dus virtuele teksten. Derhalve kunnen games volgens narratologen
binnen het bredere tekst-kritische wetenschapsveld worden geplaatst en bestudeerd, naast
bijvoorbeeld literatuur en films. 18 Zo stelt David Buckingham dat voor het effectief spelen van games

Grant Tavinor, ‘Definition of Videogames’, Contemporary Aesthetics 6 (1) (2008)
<http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=492> [geraadpleegd op 17-05-2017).
15 Grant Tavinor, ‘The definition of videogames revisited’, Transcript van lezing gehouden bij The Philosophy of Computer
Games Conference (Oslo, 2009), 3.
16 Veli-Matti Karhulahti, ‘Defining the videogame’, Game Studies, 15 (2) (2015)
<http://gamestudies.org/1502/articles/karhulahti> [geraadpleegd op 16-5-2017].
17 Idem.
18 Tavinor, ‘Definition of Videogames’.
14
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een zekere ‘literacy’ nodig is. Net zoals een taal regels en wetten heeft, heeft een game namelijk
regels die het raamwerk vormen voor het spelelement in de game. 19 Dit raamwerk bestaat uit
(technisch) jargon, symbolen en spelvaardigheden (denk aan: het ‘juist’ bespelen van de
spelknoppen; het behalen van spelvereisten). Gamers moeten zich al deze onderdelen eigen maken
om het spel effectief te kunnen spelen, net zoals een academicus zich de ‘spelregels’ van het
academische landschap moet aanleren, of een kind het alfabet. 20
Maar het is juist in deze interactie – met het aanleren van ‘hoe zich te gedragen in het spel’ –
dat een gamer zich begint te gedragen als een karakter in een verhaal. Hoewel de regels van het spel
vastliggen, ervaart een gamer namelijk wel agency. Sterker nog: “The trick of the trade of game
design is indeed to make the player believe she is in control. Moreover, as Lisbeth Klastrup argues,
performances by players in interaction with each other and virtual gameworlds give rise to
“tellable events,” “which would retrospectively make good stories” (Klastrup, 2003).” 21

1.1.2. Ludologische school
De narratologische school kreeg echter al snel kritiek en concurrentie te voorduren van een nieuwe
golf wetenschappers, die games als een apart, nieuwe fenomeen wilden bestuderen, losstaand van
de eerdere theorieën over teksten en films. Zo definieert de mediawetenschapper Alexander
Galloway games als een fenomeen dat is bedoeld om mee te interacteren, in plaats van passief te
consumeren. Alexander Galloway definieert games zodoende als acties: “Begin like this: If
photographs are images, and films are moving images, then video games are actions[…] Without
the active participation of players and machines, video games exist only as static computer code.
Video games come into being when the machine is powered up and the software is executed; they
exist when enacted. […] One plays a game. 22

De stroming die onderschrijft dat games acties zijn, wordt ook wel de ludologische school

genoemd. Grondlegger van de ludologische school binnen het videogames-onderzoeksveld is
Gonzalo Frasca. In zijn artikel uit 1999 was hij de eerste die opriep om de op narratieven gerichte,
traditionele onderzoeksmethodes aan te vullen met een nieuwe aanpakmethode. Die noemde hij
ludologie. 23 Deze benaming is afgeleid van de Latijnse term ludus (spel) en stelt dat games bedoeld
David Buckingham, ‘Studying Computer Games’, in: Diane Carr et al. (red.), Computer games: text, narrative and play
(Cambridge, 2006), 6.
20 James Paul Gee, What video games have to teach us about learning and literacy (New York, 2003), 13-19.
21 Jan Simons, ‘Narrative, Games, and Theory’,
Game Studies <http://gamestudies.org/07010701/articles/simons> [geraadpleegd op 23-5-2017].
22 Alexander Galloway’, Gaming: Essays on Algorithmic Culture (Minneapolis, 2006), 2.
23 Gonzalo Frasca, ‘Ludology meets narratology: Similitude and Differences between (video)games and Narrative.’, Parnasso
3 (1999)/Ludology.org <http://www.ludology.org/articles/ludology.htm> [geraadpleegd op 12-06-2018]. Frasca werd op
zijn beurt geïnspireerd door grondlegger van de game studies (Espen Aarseth) en theoretici van reguliere games/speltypen
als Johan Huizinga en Roger Caillois. Zie: Gonzalo Frasca, ‘Chapter 10. Simulation versus narrative: introduction to ludology’,
in: Mark J.P. Wolf & Bernard Perron (red.), The Video Game Theory Reader 1st Edition (Hoboken, 2013), 221-234, alhier 221;
19
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zijn om interactief te worden gebruikt. 24 Op het oppervlak lijken games namelijk statische beelden,
gevormd door de pixels op je beeldscherm. Deze worden op hun beurt weer opgeroepen door de
algoritmes die zijn samengevat in de software (bijvoorbeeld op een cd), die worden geïnterpreteerd
door je (spel)computer (de hardware).
Zoals Galloway beargumenteert is deze schijnbare stilstand echter een farce: “Instead I

embrace the claim […] that [games as] an active medium is one whose very materiality moves and
restructures itself—pixels turning on and off, bits shifting in hardware registers, disks spinning up
and spinning down.” 25 Zodoende onderschrijft de ludologie dat games hun schijnbare statische
natuur overstijgen. Games zijn niet ontworpen om enkel naar te kijken, of om narratieven over te
brengen, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij film of tv. 26 “Games are both object and process;
they can’t be read as texts or listened to as music, they must be played. Playing is integral, not
coincidental like the appreciative reader or listener. The creative involvement is a necessary
ingredient in the uses of games.” 27 Of zoals Markku Eskelinen het verwoord: “If I throw a ball at you
I don't expect you to drop it and wait until it starts telling stories.” 28 Je moet de bal vangen en het
spel meespelen, of de bal raakt je in je gezicht.

Bovenal evalueren videogames dan ook iemands acties, via de inherente regels en grenzen
die een game heeft. 29 Games zijn simulaties en de interacties die een speler met een game aangaat,
zijn beslissingen die moeten worden gemaakt ten aanzien van de regels en grenzen binnen die
simulatie: ‘interaction with purpose’; het behalen van ‘game objectives’. 30 Of zoals Espin Aarseth het
verwoord: “Trying to know a cybertext [such as a game] is an investment of personal improvisation
that can result in either intimacy or failure.” 31 Je kan een spel ‘goed’ of ‘fout’ spelen, ‘winnen’ of

‘verliezen’, aldus de optiek van de ludoloog. Voor het effectief bestuderen van een game, dient een
wetenschapper zich te richten op deze achterliggende regels en grenzen van de simulatie.

Espen Aarseth, ‘Chapter 1: Erdogic literature’, in: Espen Aarseth, Cybertext: perspectives on erdogic literature (Baltimore,
1997), 1-13; Johan Huizinga, Homo ludens: a study of the play-element in culture (Londen, 1949); Roger Caillois, Man, play
and games, vert. Meyer Barash (Urbana/Chicago, 2011).
24Andrew Elliott & Matthew Kapell, ‘Introduction: To build a past that will “stand the test of time” - Discovering historical
facts, assembling historical narratives’, in: Matthew Kapell & Andrew Elliott (red.), Playing with the past: digital games and
the simulation of history (New York/London, 2013), 1-29, alhier 3.
25 Galloway, Gaming: Essays on Algorithmic Culture, 3.
26 Elliott & Kapell, ‘Introduction’, 3.
27 Espen Aarseth, “Computer Game Studies, Year One,” Game Studies 1 (1) (2001)
<http://gamestudies.org/0101/editorial.html> [geraadpleegd op 16-5-2017] .
28 Markku Eskelinen, ‘The Gaming Situation‘, Game Studies < http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/> [geraadpleegd
op 23-5-2017].
29 Veli-Mati Karhulahti, ‘Defining the videogame’, The International Journal of
Computer Game Research 15 (2) (December 2015) <http://gamestudies.org/1502/articles/karhulahti> [geraadpleegd op 0805-2018].
30 Greg Costikyan, ‘I have no words & I must design: Toward a critical vocabulary for games’, in: In F. Mäyrä (red.), CGDC
Conference Proceedings 1 (2002), 9–33, alhier 11.
31 Aarseth, ‘Erdogic literature’, 3.
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Zoals de vermaarde narratoloog Janet Murray beargumenteert, is de tweestrijd tussen narratologen
en ludologen echter een farce. Volgens haar is er een onderscheid te maken tussen de ludologische
ideologie – die zij game essentialism (GE) noemt – en de ludologische methodologie, ook wel
computer game formalism (CGF) genoemd. De methodologische aanpakmethode van CGF heeft
volgens Murray zeer veel belangrijk inzichten opgeleverd, met name als het gaat over games als
actieve, bewegende cultuurvormen, zoals hierboven al reeds werd besproken. De ideologische
stroming is volgens haar zeer nuttig geweest bij het op de kaart zetten van games als een apart
onderzoeksobject, dat serieus in al haar facetten moet worden bestudeerd. Maar waar ludologie
volgens haar als methodologie nog steeds uiterst nuttig is, verliezen ideologische ludologen als
Eskelinen en Aarseth zichzelf in dogmatisch, dualistisch denken. Het is volgens Murray dus tijd om te
onderkennen dat beide benaderingswijzen belangrijke inzichten verschaffen, die simultaan kunnen
worden gebruikt. 32

Eerder ook al erkende grondlegger van de ludologie Frasca dat ook ludologen van verhalen

hielden, in een artikel met de treffende titel Ludologists love stories, too: notes from a debate that
never took place. 33 Zodoende is er recentelijk een verschuiving in de behandeling van games:
wetenschappers combineren (elementen van) de ludologische en narratologische aanpakmethodes,
om zodoende tot een completer verhaal te komen.

1.1.3. Ludology meets narratology
Zowel narratologen als ludologen trekken parallellen tussen gesimuleerde historie in games en de
zogenaamde ‘counterfactual’ of ‘virtual history’, oftewel ‘wat als….?’ historie. 34 Zoals Nial Ferguson
beargumenteert ligt de waarde van ‘counterfactual history’ in de berekening van mogelijke
scenario’s voor de toekomst. In ons dagelijkse leven vragen we ons regelmatig af wat we beter
hadden kunnen doen in een situatie die voor ons fout ging. Uit deze analyses trekken we vervolgens
lering voor de toekomst. Identiek aan deze manier van werken, kan een historicus (of de samenleving
als geheel) lering trekken uit een what if…? scenario van een historische gebeurtenis. 35
Sommige games opereren op een vergelijkbare manier. De game die centraal staat in deze
scriptie bijvoorbeeld, Crusader Kings II, laat de speler in de huid kruipen van een historisch
waarachtige edelman of koning, zoals die op een bepaald moment in de tijd regeerde over een

Janet Murray, ‘The Last Word on Ludology v Narratology (2005)’, Inventing the medium
<https://inventingthemedium.com/2013/06/28/the-last-word-on-ludology-v-narratology-2005/> [geraadpleegd op 24-52017].
33 Gonzalo Frasca, ‘Ludologists love stories, too: notes from a debate that never took place’, in: Marinka Copier & Joost
Raessens (eds.), Level-up: Digital Games Research Conference (Utrecht, 2003), 92-99.
34 Simons, ‘Narrative, Games, and Theory’.
35 Niall Ferguson, ‘Introduction: Virtual History: Towards a 'chaotic' theory of the past’, in: Niall Ferguson (ed.), Virtual
history: alternatives and counterfactuals (Cambridge/New York, 1999), 1-92, alhier 2.
32
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bepaalde streek of regio in Afrika-Eurazië. Vertrekkend vanuit dit scenario, maakt de speler keuzes
die afwijken van de waarachtige historie, in een queeste om zo machtig mogelijk te worden als
mogelijk. De waarde van dit soort ‘counterfactual’ narratieven ligt vervolgens in de reflectieve
mogelijkheden die worden gecreëerd.
Of zoals Chapman het verwoord: “These games often function similary to Fogel’s

counterfactual in that the values of historical lexia frequently become apparent through their
presence or absence in the player’s chosen narrative. Creating an English civilization without
gunpowder in ‘Civilization’ is unlikely to allow us to recreate the imperialist expansion that was
historical reality, pointing to the importance of this development to military and colonial power.” 36
Oftewel, de gamer leert de ‘waarachtige’ geschiedenis kennen, juist door zijn anachronistische of
afwijkende beslissingen te spiegelen aan de ’werkelijke’ geschiedenis.
Het zijn ook exact deze reflectieve mogelijkheden van games die Chapman gebruikt om games te
definiëren als nieuwe vorm van geschiedenis, die – net zoals andere media als het boek of de film –
op een eigen manier representaties van het verleden creëren en presenteren. 37 Zodoende
combineert Chapman ludologische en narratologische zienswijzes: “[…] given that history is both
narrative and a narrative practice, the idea that historical digital games are in some way working
as and/or in relation to narrative is too useful a perspective to be excluded. The approach herein
therefore grounded in what Ryan calls a ‘functional ludo-narrativism’ (2006, 203) and is designed
to account for both the narrative representation of history [...] and the aspects of action and agency
that are unique to the game form [...]” 38
Voor zijn definiëring van games als historie gaat Chapman allereerst in op de aanname van
ludoloog Alexander Galloway dat games ahistorisch zijn. Dit komt volgens Galloway omdat ze de
interactie met, en de kritische manier van kijken naar de geschiedenis wegnemen, door
'geschiedenis' te reduceren tot algoritmisch vastgelegde beslissingen. Deze beslissingen dienen voor
Galloway slechts het nastreven van 'game objectives', dus het uitspelen of “winnen” van het spel. 39
Chapman pareert deze aanname echter door in te gaan op zijn definitie van geschiedvorsing: het
creëren van een waardevol, aannemelijk narratief door rationele keuzes en reflectie, gebaseerd op –
of reflecterend op – de heersende aannames (het discours) over ‘het verleden’. Ook bij klassieke
methodes van geschiedvorsing wordt dit gedaan. Zoals hierboven al werd omschreven, gaat ook een
gamer de dialoog aan met het discours over het verleden, zowel zoals deze in de game zelf wordt
gepresenteerd, evenals daarbuiten. Hierbij onstaat dan een interactie tussen het medium (games,
Chapman, Digital games as history, 265-266.
Ibidem, 33.
38 Chapman, Digital games as history, 33-34.
39 Galloway , Gaming: Essays on Algorithmic Culture, 95-98.
36
37
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films, etc.) en de versie van historie die zij weergeven, en het grotere, bredere
historisch(wetenschappelijke) narratief. Die versterken elkaar, vullen elkaar aan en zorgen
uiteindelijk voor de verbreiding van historische kennis. 40
Als voorbeeld noemt Chapman een leraar die simultaan zijn leerlingen het spel Civilization II
liet spelen, en Kennedy’s The Rise and Fall of Great Powers liet lezen. De interactie tussen de beide
vormen van geschiedspresentatie zorgde bij de leerlingen uiteindelijk voor een snellere
kennisopname. 41 Ook andere auteurs als James Paul Gee, David Williamson Shaffer en Kurt Squire
beargumenteerden al eerder dat games veel potentieel hebben als educatief materiaal. 42 Er bestaat
dan ook zoiets als serious games: software die, anders dan videogames, niet zijn bedoeld voor
entertainment, maar veelal voor educatieve of werk-gerelateerde doeleinden. 43 Je kan dan
bijvoorbeeld denken aan simulatie-games voor politiepersoneel of piloten, om hen voor te bereiden
op latere werksituaties. Over dit type game gaat deze scriptie echter niet. Het type game dat wel
centraal staat in deze scriptie, zal nu worden besproken.

1.2. Mods
Een andere vorm van geschiedenisvergaring bij games die Chapman kort noemt is de zogenaamde
historische mod. 44 Terminologisch gezien is mod een verkorting van het Engelse woord modification,
in het Nederlands te vertalen naar ‘aanpassing’. Toegepast op games betekent het woord een vorm
van aanpassing van het spel, waarbij bepaalde elementen uit het spel op grafisch, inhoudelijk of
technisch gebied worden toegevoegd, aangepast of weggehaald. Dit kan gebeuren op drie
verschillende niveaus 45:
(1) op grafisch/visueel niveau: de modmaker voegt dan bijvoorbeeld nieuwe karaktermodellen
of artwork toe aan het spel, om het spel visueel aantrekkelijker te maken.
(2) op reglementair niveau: de modmaker past de regels van het spel aan, door de codering van
het spel te veranderen. Hij verandert bijvoorbeeld welke ‘objectives’ er nodig zijn om het
spel te winnen of te verliezen.

40 Adam Chapman, ‘Is Sid Meier's Civilization history?’, in: Rethinking History, 17 (3) (2013), 312-332, alhier 314-318;
Chapman, Digital games as history, 16.
41 Chapman, ‘Is Sid Meier's Civilization history?’, 314-318.
42 James Paul Gee, What video games have to teach us about learning and literacy (New York, 2003), David Williamson
Shaffer, How computer games help children learn (New York, 2006), Kurt Squire, ‘Replaying history: Learning world history
through playing Civilization III, Ph.D. Thesis (2004).
43 Damien Djaouti, Julian Alvarez & Jean-Pierre Jessel, ‘Classifying Serious Games: The G/P/S Model’, in: Patrick Felicia (red.),
Handbook of research on improving learning and motivation through educational games: multidisciplinary approaches
(Hershey, 2011), 118-136, alhier 119.
44 Chapman, ‘Is Sid Meier's Civilization history?’, 317.
45 Galloway, Gaming: Essays on Algorithmic Culture, 107-108.
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(3) op software-technisch niveau: de modmaker past de technisch-algoritmische
simulatiesystemen aan achter het spel. Hij verandert bijvoorbeeld hoe de computergestuurde personages in het spel zich gedragen of op welke wijze objecten in het spel met
elkaar interacteren (de zogenaamde ‘game physics’, vergelijkbaar met natuurwetten in de
echte, fysieke wereld).
Praktisch gezien is een mod een nieuwe versie van een game, die door de modmaker (gratis) wordt
aangeboden (veelal op zogenaamde mod fora, hier later meer over). 46 Modmakers herinterpreteren
de structuren van een game en met technische kennis herschrijven ze vervolgens de codering van
commerciële games, om nieuwe spelervaringen te bieden. 47 In het geval van de historische mods
gaat het dan om aanpassingen van het spel die dienen om de historische ervaring van de speler te
vergroten, bijvoorbeeld door personages, gebeurtenissen, kleding, wapentuig of andere
gebruiksvoorwerpen toe te voegen die door de modmakers als ‘historisch correct’ of wensbaar
worden ervaren, of door bepaalde technische spelelementen aan te passen om de ‘historische’ loop
van de geschiedenis beter na te bootsen.
Zodoende kunnen game developers en modmakers worden gezien als (amateur)historici.
Chapman introduceert hiervoor de term developer-historian. 48 Ook Thomas Apperley onderschrijft
de kritisch-historische houding van modmakers. Volgens Apperley dagen modmakers via hun mods
de autoriteit van bestaande games uit, die worden gepresenteerd als ‘officiële geschiedenis’.
Zodoende gaan zij een soort dialoog aan met deze gepresenteerde historie, door hun eigen
historische productie ertegenover te zetten. Deze versie van de geschiedenis baseren modmakers op
wat zij zelf als waarschijnlijk of waar ervaren, of komt voort uit een persoonlijke verbeeldingskracht.
Zodoende ontstaat hierdoor als het ware een discoursdebat, waarbij vele pluriforme versies van
historie naast elkaar kunnen bestaan. 49 Dit maakt mods als casus interessant, omdat er bij het

maken van de mods keuzes worden gemaakt, die wellicht gelegitimeerd dienen te worden door de
makers. Apperley beschrijft bijvoorbeeld het fan forum Vojska.net. Diens gebruikers ergerden zich

aan de ‘historische incorrecte weergave’ van de Balkan regio in het spel Europa Universalis II. Om
deze ‘historische lacune’ op te lossen, hebben zij vervolgens een mod gemaakt van het spel, met
daarin aanpassingen van de grenzen in de verschillende Balkanregio’s op Europa Universalis II’s

Chapman, ‘Is Sid Meier's Civilization history?’, 317.
Gareth Crabtree, ‘Modding as Digital Reenactment: A case study of the Battlefield series’, in: Matthew Kapell & Andrew
Elliott (red), Playing with the past: digital games and the simulation of history (New York/London, 2013), 199-212, alhier
199-200.
48 Chapman, Digital games as history, 26.
49 Thomas Apperley, ‘Modding the historians’ code: historical verisimilitude and the counterfactual imagination’, in:
Matthew Kapell & Andrew Elliott, Playing with the past: digital games and the simulation of history (New York/Londen,
2013), 185-198, alhier 195.
46
47
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speelkaart. Zodoende trachten zij de gemeenschap van Europa Universal II de mogelijkheid te geven
om in een ‘historically realistic geography of the region’ te spelen. 50
Ook Garreth Crabtree beschrijft hoe modding communities een constante claim doen op
authenticiteit in een poging de hobby te ontstijgen. Crabtree bouwt zijn artikel op vanuit interviews
met modmakers, de mods zelf en websitemateriaal. 51 Gebaseerd op dit materiaal concludeert hij dat
modmakers opereren in (internationale) netwerken van kritische en multidisciplinaire teams,
bestaande uit ontwerpers, codeerders, kunstenaars, musici, speltesters en historische onderzoekers.
Binnen en tussen dit soort teams is sprake van grote concurrentie: sociaal en technisch kapitaal
wordt opgedaan als een object van jouw hand in de mod terecht komt.
Door de kritische houding jegens elkaar doen veel leden van zo’n gemeenschap dan ook
uitgebreid historisch onderzoek, waarbij men zichzelf presenteert als amateur-historicus. De
modding fora tonen bijvoorbeeld de details van de research die is gedaan en samenvattingen van
gebruikte blauwdrukken (van bijvoorbeeld tanks), afbeeldingen, technische data en andere zaken. 52
Crabtree vergelijkt modding communities dan ook met re-enactment groepen. Dit zijn
gemeenschappen die zijn samengekomen met een gedeelde passie voor (militaire) historie. Door de
consumptie van een amalgaam aan populaire en academische kennis vormen deze groepen hun
eigen visie en narratief over het verleden. 53 Deze historie is, in navolging van Stephen Gapps definitie
van re-enactment, een performatief ritueel dat tracht om zo dicht mogelijk bij de ‘historische
waarheid’ te komen. Juist door de herhaling kan ‘de waarheid’ elke keer dichter worden
geëvenaard. 54 Re-enactors zien dit ook wel als ‘levende historie’. Door het herleven van het verleden,
leert men deze het beste kennen. 55
Naast de publicaties van Apperley, Crabtree en Chapman is er nog weinig wetenschappelijke
aandacht geweest voor specifiek historische mods. Dit maakt historische mods des te relevanter om
te onderzoeken. Zodoende zal Chapmans hypothese worden getest dat mods/games een nieuwe
vorm van geschiedenis zijn. Gekeken zal worden of en hoe de productie van historische kennis in
mods tot stand komt. Daarvoor zal worden ingezoomd op twee mods van het spel Crusader Kings II,
afkomstig van het modding forum moddb.com: Kingdom of Bosnia door Mennano en Irish History

Thomas Apperley, ‘Virtual Unaustralia: Videogames and Australia’s Colonial History’, The UnAustralia papers: Proceedings
of the Cultural Studies Association of Australasia Conference 2006, CSAA, Canberra, presented at CSAA, Canberra, 01
January 2006 (2006), 16.
51 Crabtree, ‘Modding as Digital Reenactment’, 200.
52 Ibidem, 203.
53 Crabtree, ‘Modding as Digital Reenactment’, 203-204.
54 Idem; Stephen Gapps, Performing the past: a cultural history of historical reenactments Ph. D. Dissertation (Sydney,
2002), 3.
55 Idem; Dennis Hall, ‘Civil war reenactors and the postmodern sense of history’, Journal of American Culture, 17 (3) (1994),
7-11, alhier 8.
50
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door Dawnsbreaker. Zodoende zal worden getracht een explorerend beeld te tonen van de
(on)mogelijkheden en geschiktheid van mods voor het tentoonspreiden van historie en de netwerken
en gedachtegoeden waarin deze geschiedkundige visies tot stand komen.

1.2.1. Mods en fora: active audiences
Voor het testen van deze hypothese zal worden gekeken naar de fora waarop deze mods tot stand
komen en worden aangeboden aan het publiek. Daarbij wordt getracht een antwoord te vinden op
de volgende vragen: wie zijn de auteurs van historische mods en welk gevolg heeft de achtergrond
van deze auteurs voor de selectie van historische kennis in de mods? In welke netwerken opereren
deze auteurs en welke invloed heeft dit op hun (historische) keuzes? Waar komt de informatie die de
auteurs gebruiken vandaan?
Het beantwoorden van deze vragen en het bestuderen van de fora is relevant, omdat op de
fora wordt gedebatteerd over de inhoud en vorm van de mod en auteur en publiek samenkomen op
het medium. Zodoende wordt met dit onderzoek aan Crabtrees en Apperleys observaties een extra
factor toegevoegd, namelijk de wisselwerking tussen de modgebruikers en modmakers. Zowel
Crabtree als Apperley focusten zich met name op de modding groepen zelf. Daarbij sneeuwt dus de
rol onder die de forum gemeenschap in z’n geheel kan spelen op het vormingsproces van de mod en
de rol die geschiedenis daarbij speelt.
Zoals Sarah Coleman en Nick Dyer-Witherford omschrijven zijn modding communities een
soort do-it-yourself subculturen. De gemeenschap is zelf actief betrokken bij het vormgeven van het
spel en binnen deze gemeenschap is vrije circulatie van producten en ideeën gemeengoed. 56 De fora
lijken daarmee een dubbele functie te hebben. Enerzijds is het de plaats waar mensen mods kunnen
vinden en downloaden. Anderzijds vormen de fora sociale netwerken, waarbinnen de mods (mede)
tot stand komen. Op de fora wordt bijvoorbeeld gediscussieerd over de historische inhoud van mods,
of worden ideeën geponeerd voor nieuwe mods. Ook kunnen mensen mods een waarderingscijfer
meegeven, of feedback geven op diens inhoud. Zodoende lijkt het dat een groot deel van het proces
van 'geschiedvorming' op deze fora tot stand te komt. Het vormt daarmee een goede bron om de
motivaties en keuzes van modmakers te traceren, alsook de netwerken waarin die tot stand komen.
Bij een vluchtige bestudering van de fora valt daarnaast op dat er een vervaging lijkt te zijn tussen
auteur en publiek. Binnen de creative industries worden fora ook wel ‘social network markets’
genoemd: “[…] ‘social network markets’ […], where a new kind of agency is emerging: that of the
Sarah Coleman & Nick Dyer-Witheford, ‘Playing on the digital commons: collectivities, capital and contestation in video
game culture’, Media, Culture & Society, 29 (6) (2007), 935-953, alhier 943.
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‘entrepreneurial consumer’ […], where consumers as well as producers are endowed with
entrepreneurial (artistic) agency […], choosing ensembles and situations in which to create new
meanings using both emulation (copying) and innovation.” 57
Forumgebruikers zijn dus geen passieve consumenten, zoals het publiek bij theater, krant of
film wel vaak werd (en wordt) geacht te zijn. Dit nieuwe soort publiek bestaat uit actieve,
handelsbekwame consument-producenten.58 Deze active audiences maken gebruik van de
mogelijkheden van nieuwe technieken zoals online fora en data-share-software en –sites.
Tegelijkertijd zijn ze bezig met het vormgeven van identiteiten, relaties en andere culturele
uitingsvormen. 59 Dit laatste komt omdat nieuwe media een extensie zijn van het alledaagse leven
van diens gebruikers. 60 Om deze vaak complexe netwerken van active audiences te doorgronden,
moet ‘bottom-up’ worden gewerkt. Het netwerk (in dit geval het forum), met al zijn spelers en
componenten, moet in zijn geheel in achting worden genomen. 61 Hoe dit zal worden gedaan, komt
verder ter sprake in het volgende hoofdstuk.

John Hartley et al., Key concepts in creative industries (Los Angelos, 2013), 8.
Shayla Thiel-Stern, ‘Beyond the active audience: exploring new media audiences and the limits of cultural production’, in:
Angharad N. Valdivia (red.), The International Encyclopedia of Media Studies 4 (4) 17 (2013) 389–405, alhier 390-392;
Hartley, Key concepts, 16.
59 Hartley, Key concepts, 16.
60 Thiel-Stern, ‘Beyond the active audience, 393.
61 Hartley, Key concepts, 8.
57
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Hoofdstuk 2. Selectie en analysemodel
2.1. Modselectie en selectieproces
Bij de selectie is gekozen voor het modding forum moddb.com. De reden hiervoor is dat het een van
de grootste, meest populaire en actieve modding databases en netwerken is. Zodoende wordt via
deze bron een zo breed mogelijk publiek bereikt.
Bij het selectieproces van geschikte mods op ModDB is allereerst gelet op de insteek van de
mods. Hebben de modmakers de pretentie of geven ze de indruk hun mods ‘historisch’ te (willen)
maken? Veel mods vallen dan automatisch af, omdat ze zijn gemaakt vanuit een fantasie-insteek of
vanuit technologisch oogpunt. Zo heb je mods die de wereld van Harry Potter trachten na te bootsen,
of mods die de gebruikersvriendelijkheid van het spel trachten te verbeteren door bepaalde
beslissingen te automatiseren. Derhalve is uiteindelijk een selectie gemaakt van twee mods; Kingdom
of Bosnia door Mennano en Irish History door Dawnbreakers.
Deze mods zijn gekozen omdat ze allebei de pretentie hebben om historisch realisme na te
streven (zie hiervoor verder 3.1 en 4.1). 62 Daarnaast wekken ze echter ook de suggestie verweven te
zijn met politieke, etnische en nationale elementen, zoals vlaggen, wapenschilden en nationale
helden. Zoals ik beargumenteer in paragraaf 4.3, zijn deze mods daarmee voorbeelden van wat ik
graag heritage mods noem. Kortgezegd is heritage modding een proces waarbij een
gecomputeriseerde game door een modder wordt aangepast, in een poging om een (meer)
historische variant van dit spel te maken. Hierbij ontstaat dan – met of zonder intentie – een
vermenging van heden en verleden, met daarbij een ritualisering en repetitie van een meervoud aan
lieux de mémoire. Dit zijn, zoals Pierre Nora het beschrijft, fysieke of non-fysieke entiteiten die, al dan
niet bewust, symbolen zijn geworden van (nationaal) erfgoed in een publieke herinneringscultuur. 63
Zodoende wordt in een heritage mod een hegemoniale, nationale herinneringscultuur vertoogt en
nagebootst. Het concept van hegemoniale herinneringscultuur heb ik onder andere ontleend aan het
werk van de media- en cultuurwetenschapper Emil Lundedal Hammar. 64

Mennano, ‘Kingdom of Bosnia 1.2’ (versie 05-09-2015), ModDB <https://www.moddb.com/mods/kingdom-of-bosnia>
[geraadpleegd op 28-04-2018]; Dawnsbreaker, ‘Irish History Crusader Kings II mod | Released Jan 2016’ (versie januari
2016), ModDB <https://www.moddb.com/mods/irish-history> [geraadpleegd op 28-05-2018].
63 Pierre Nora, ‘Preface to the English-language Edition’, in: Pierre Nora & Lawrence Kritzman (red.), Realms of Memory:
Rethinking the French Past Vol. 1 (New York, 1996), xv-xxiv, alhier xvii-xviii.
64
Emil Lundedal Hammar, ‘Counter-Hegemonic Commemorative Play: Marginalized Pasts and the Politics of Memory in the
Digital Game Assassin’s Creed: Freedom Cry, in: Rethinking History 21 (3) (2017), 372-395, alhier 373-375.
62
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2.2. Analysemodel
De analyse die aan deze these ten grondslag ligt, is in deze scriptie opgebouwd uit twee verschillende
stappen. Deze gaan achtereenvolgend over;
•

Het doorgronden van het forum als medium en diens functie als netwerk (facilitator)
(hoofdstuk 3).

•

Het analyseren van de motivaties van de gebruikers en makers van de mods, de leefwerelden
waarin zij opereren en hoe interacties tussen beiden hun uitwerking hebben in de mod
(hoofdstuk 4).

Deze analyse zal worden gedaan aan de hand van een kritische discoursanalyse. De manier waarop
active audiences op fora opereren hangt immers altijd samen met het vormgeven van identiteiten,
relaties en andere culturele dragers. 65 Dit doen forumgebruikers – net als alle andere mensen – via
(geschreven) taal. Zoals Ruth Wodak en Michael Meyer beschrijven, definieert men binnen de
kritische discoursanalyse discours (oftewel, gesproken of geschreven taal) als een sociale praktijk. 66
Er ontstaat daarbij altijd een dialectische wisselwerking tussen de vormgever van het discours (een
institutie, groep, persoon, etc.) en datgene wat wordt vormgegeven. Het discursieve element wordt
vormgegeven door mensen, maar in hun plaats worden zij ook gevormd door het vormgegeven
object zelf. Een voorbeeld is de natiestaat, die door mensen wordt “gecreëerd”, maar mensen ook
weer vormt tot “Nederlander” of “Engelsman”. Zodoende heeft het een vormende werking op
alledaagse situaties, kennis(overdracht), identiteiten en relaties tussen mensen en groepen.. 67
Bovendien hangt een discours altijd samen met macht. Taal zorgt voor in- of uitsluitingen van
sociale klasses, mannen of vrouwen en etnische of culturele minder- of meerderheden. Het
positioneert, beoordeelt en representeert al deze groepen. 68 Dit proces werd gepopulariseerd en
beschreven door de Franse filosoof Michel Foucault, met name in zijn L’archéologie du savoir uit
1969. Hierin borduurt hij voort op zijn eerdere werken over talige machtsrelaties in de (geestelijke)
geneeskunde, het gevangeniswezen en de geesteswetenschappen. Foucault beschrijft dat de
(wetenschappelijke) taal die dit soort instanties gebruiken voldrongen zijn van machtsrelaties, die
worden verspreid en vastgelegd in geinstitutionaliseerde patronen van kennis. Zodoende kan een
psychiatrische patiënt door een psycholoog worden gereduceerd tot ‘geestezieke’ en een gevange
door een bewaker tot ‘misdadiger’. Dit staat volgens Foucault aan de basis van de normatieve

Hartley, Key concepts, 16.
Ruth Wodak & Michael Meyer, ‘Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory, and Methodology’, in: Ruth Wodak &
Michael Meyer (red.), Methods of Critical Discourse Analysis (2001), 1-15, alhier 5-6.
67 Idem.
68 Hilary Janks, ‘Critical analysis as a research tool’, in: Discourse: studies in the cultural politics of education, 18(3) (1997),
329-342, alhier 229; Wodak, ‘Critical Discourse Analysis’, 5-6.
65
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controle-instanties die tezamen onze (en vroegere) samenleving(en) opma(a)k(t)en, waardoor
gedrag ‘goed’ of ‘fout’ wordt. 69
Door kritisch te kijken naar dit soort geinstitutionaliseerde taalcontructies kan het gebruikte
discours echter wel worden gedecodeerd en ontmythologiseert. 70 Dit kan worden gedaan door het
achterliggende proces – in het geval van deze scriptie is dit de totstandkoming van mods – los te
pellen als een ui en deze als het ware laag per laag te ontleden. Harry Jansen beschrijft bijvoorbeeld
hoe Foucault’s methode is opgebouwd als een matroesjka. Foucault ontleedt in L’archéologie du
savoir onder andere het discours rondom de heksenjacht tussen 1350 en 1750. Dit doet hij door
achtereenvolgend in te zoomen op de betekenaar (de bewoording van het discours, in dit geval
‘heksen’), de betekende (het beoogde doel van het discours, in dit geval vrouwen), de daaraan
verbonden uitspraken en waarheidseffecten (in dit geval uitspraken als ‘duivels bestaan’ en het
waardheidseffect dat bezetenheid aan kan worden door onderzoek ), de vertoogdragers (de
achterliggende instanties, in dit geval de kerk en overheden), de vertoogformatie (de periodieke
conventies; bijvoorbeeld het heersende idee dat vrouwen ongedisciplineerder en beinvloedbaarder
waren dan mannen) en tenslotte de epistemè (de periodisering, in dit geval de premoderne
periode). 71
Deze scriptie is zodoende op eenzelfde matroesjka-achtige wijze opgebouwt. Allereerst
wordt in hoofdstuk 3 het netwerk bekeken waarop mods ontstaan, het forum. Dit is feitelijk het
instituut, de vertoogdrager van het geschiedkundige verhaal dat via de mods wordt tentoongespreid.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 gekeken hoe en welke uitspraken en betekenissen worden
verspreid over de in de mods getoonde geschiedenis. Ook wordt gekeken welke vertoogformatie(s)
en epistemè(s) daaraan ten grondslag liggen. Zijn dit bijvoorbeeld conventies die zijn overgeheveld
uit de nationale identiteitspolitiek van de vroegmoderne periode? Daarbij wordt ook gekeken naar
de waarheidseffecten voor dit discours, de bewijsstukken voor de getoonspreide geschiedenis, die
zijn gevat in de door de modmakers en -gebruikers aangehaalde (historische) bronnen.

Harry Jansen, Triptiek van de tijd. Geschiedenis in drievoud (Nijmegen, 2010), 149.
Ibidem, 150
71 Ibidem, 297-299.
69
70

16

Hoofdstuk 3. Netwerken en hegemoniale herinneringscultuur
De eerste stap behelst het contextualiseren van het forum en de modmaker(s). Vertrekkend vanuit
de geselecteerde casussen wordt uitgelegd hoe het forum in elkaar zit en hoe het fungeert als
netwerk en netwerk-facilitator. Hiervoor wordt ingezoomd op drie verschillende factoren:
•

Categorisatie: hoe het forum en modmakers terminologieën aanbrengen om de zoekfunctie
en overzichtelijkheid op het forum te verbeteren en welke invloed dit heeft op keuzes van
modmakers ten aanzien van historiciteit.

•

Avatars: hoe mensen zichzelf op het forum kunnen profileren aan de hand van een online
avatar. Ook wordt gekeken of en hoe interactie en activiteit wordt beloond en welke
mogelijke invloed dit kan hebben ten aanzien van historiciteit (in de mods).

•

De forumgroepen waarin de modmakers zitten op het forum: wat zeggen deze mogelijk over
het discours waarbinnen de modmakers opereren?

Alvorens we overgaan op het behandelen van deze facetten, moet eerst het een en ander gezegd
worden over het forum als medium. Online en digitale media als fora hebben namelijk een heel
andere natuur dan reguliere bronnen zoals bijvoorbeeld teksten. Online bronnen zijn over het
algemeen zeer vluchtig. De meeste sites worden dagelijks geüpdatet en veranderd en nieuwe digitale
technieken worden constant geïntroduceerd. Dit kan als een nadeel worden ervaren, aangezien –
tenzij je op de een of andere manier de data vastlegt – deze bronnen anders snel verloren kunnen
gaan. 72
Desalniettemin hebben online bronnen ook voordelen. Zo omschrijven zowel
taalwetenschapper Sara Jones als mediawetenschappers Joanne Garde-Hansen et al. de
democratiserende factor van nieuwe media. Deze nieuwe media geven allerlei soorten mensen de
mogelijkheid om ‘history from below’ te praktiseren en verspreiden. 73 Bovendien geven online
media, meer nog dan andere media, de mogelijkheid om over lange afstanden en gebieden met
tijdsverschillen grote hoeveelheden informatie te delen. Volgens Jones is dit echter niet alleen een
voordeel, maar zorgt het er ook voor dat tijd en ruimte soms als gecomprimeerd kunnen worden
ervaren. 74 Het internet opereert synchroon, maar creëert en toont allerlei beelden en verhalen die
verwijzen naar non-synchrone momenten in de tijd. 75 Hierdoor ontstaat volgens Aleida Assman een

Sara Jones, ‘Catching fleeting memories: Victim forums as mediated remembering communities’, in: Memory Studies 6(4)
(2012), 390–403, alhier 390.
73 Ibidem, 391; Joanne Garde-Hansen, Andrew Hoskins & Anna Reading, ‘Introduction’, in: Joanne Garde-Hansen, Andrew
Hoskins & Anna Reading (red.), Save As…Digital Memories (Basingstoke, 2009), 1–21, alhier 8-10.
74 Jones, ‘Catching fleeting memories’, 391-392.
75 Andreas Huyssen, Twilight Memories: Marking time in a culture of Amnesia (New York/Londen, 1995), 9.
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absoluut heden, waarbij het besef over het verleden stilletjes oplost in een eindeloze cyclus van
(re)productie en consumptie van informatie. 76
Zoals we later (in paragraaf 3.3) zullen zien, draagt ook de manier waarop dit forum is opgebouwd bij
aan de compressie van heden en verleden. Het faciliteert een vermenging van heden en verleden, die
later (in paragraaf 3.3 en meer uitgebreid in hoofdstuk 4) worden gekoppeld aan de concepten van
invented tradition, lieux de mémoire, hegemoniale herinneringscultuur en nieuw nationalisme. Eerst
wordt echter ingezoomd op de manier waarop deze compressie precies ontstaat. Hoe categoriseert
het forum informatie en mensen en hoe draagt deze categorisatie bij aan de manier waarop de
modmakers opereren?

3.1. Categorisatie
Een van de belangrijkste manieren om informatie op een website te categoriseren, is aan de hand
van zoekmachines en zoekfuncties. Zoekmachines werken dubbelzijdig: enerzijds bieden ze
informatie aan de zoekers, anderzijds slaan ze ook de informatie op die zoekers inbrengen. Zodoende
bepalen de algoritmes van zoeksystemen zowel vraag als aanbod. Deze algoritmes werken met
criteria – zoals termen en begrippen – die door de sitebouwer zijn geselecteerd. Op die manier wordt
informatie gefilterd en gestroomlijnd. 77 Ook ModDB heeft zo’n zoekfunctie, die een belangrijke rol
speelt bij het aan de man brengen van mods.

Aleida Assmann, ‘Texts, traces, trash: The changing media of cultural memory’, in: Representations, No. 56, Special Issue:
The New Erudition (Herfst, 1996), 123- 134, alhier 132.
77 Nico van Eijk, ‘Search Engines, the New Bottleneck for Content Access’, in: P. Curwen, J. Haucap & B. Preissl (red.),
Telecommunication Markets. Contributions to Economics (Heidelberg, 2009), 141-156, alhier 141-142; Lucas D. Introna &
Helen Nissenbaum, ‘Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters’, The Information Society 16 (2000), 169–
185, alhier 169.
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Het zoeksysteem van ModDB werkt onder andere middels zogenaamde styles en tags. Onder
styles vallen op dit forum drie belangrijke categorieën: genre, theme en players. Het genre is het type
game: strategie, schietspel, actie, avontuur en nog vele andere types. Het theme is de tijdsperiode
die het spel wil nastreven. Deze varieert per speltype. Zo hebt je in het genre shooter het thema
western, war of pirate, of in strategiespellen het thema medieval. Het thema geeft dus een beetje
aan in welke (historische) setting het spel speelt. De thema’s kunnen echter ook overlap hebben naar
andere genres. In theorie zou je bijvoorbeeld een historisch strategie spel in de middeleeuwen
kunnen hebben met een western thema, maar dit komt in de praktijk vrij weinig voor. Tenslotte heb
je de players, oftewel het type spelers. Dit geeft aan door hoeveel spelers een spel of mod kan
worden gespeeld. Strategy games zoals Crusader Kings II zijn over het algemeen individuele spellen,
terwijl shooters vaak met meerdere mensen worden gespeeld (multiplayer).

Afbeelding 1: een afbeelding van de search engine met de styles; genre (rode cirkel), theme (blauwe cirkel) en players
(groene cirkel). Bron: ModDB, ‘Mods (0 - 30 of 17,767)’ (versie 13-06-2018) <https://www.moddb.com/mods>
[geraadpleegd op 13-06-2018].

De tags zijn op dit forum eigenlijk de zoektermen, vergelijkbaar met die van het zoeksysteem in een
online database van een bibliotheek. Modmakers kennen hun mods bepaalde tags toe om het
zoeken naar mods voor gebruikers makkelijker te maken. Zo kan een modmaker zijn mod ‘historical’
noemen, zodat mensen die geïnteresseerd zijn in historische games deze ook daadwerkelijk kunnen
vinden. Tezamen met de styles zorgen de tags ervoor dat mods, berichten en posts op het forum
gestroomlijnd en categorisch kunnen worden opgeslagen en dat het zoeken naar bepaalde zaken
voor gebruikers wordt versimpeld. 78 Bovendien is deze categorisatie ook een vorm van gatekeeping.

78

Van Eijk, ‘Search Engines’, 142-143.
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Gatekeeping is een proces waarbij informatie wordt gefilterd en gecontroleerd. 79 Op het forum
gebeurt dit door moderators, een soort politieagenten, die de Terms of use (de regels) van het forum
in de gaten houden. 80 Deze moderators hebben
ook de autoriteit om mensen van het forum te
verwijderen, bijvoorbeeld als ze racistische taal
gebruiken of mensen lastig vallen. Daarmee is
gatekeeping dus ook een methode van
machthandhaving. Immers, wie (talige) informatie
als zoektermen controleert, bepaald ook welke
informatie niet door de filter heen komt. 81
Zodoende kunnen search engines ook voor
politieke doeleinden worden gebruikt. 82
Tot op zekere hoogte hebben de
modmakers ook een rol als gatekeepers.
Allereerst bepalen de modmakers zelf waarover
hun mod gaat en wat erin komt. Daarnaast
kunnen ze hun mods zoektermen in de vorm van

Afbeelding 2: de styles en tags die zijn toegevoegd aan
Dawnsbreaker’s mod, met de referenties naar
realisme met rode omcirkeling.. Bron: Dawnsbreaker,
‘Irish History Crusader Kings II mod | Released Jan
2016’, ModDB <https://www.moddb.com/mods/irishhistory> [geraadpleegd op 13-06-2018].

styles en tags meegeven, die daarmee mede de
stroom van uitgaande informatie in de
zoekmachine bepalen. Ook Dawnsbreaker (Irish
History) gebruikt voor zijn mod styles en tags.

Hierbij valt iets interessants op. Zowel in styles als tags gebruikt hij namelijk het begrip realism.
Zodoende geeft hij zijn mod de pretentie mee historisch-realistisch te zijn. Hij doet dus net zoals
andere modmakers een claim op historische waarheidsgetrouwheid, zoals eerder werd besproken in
het artikel van Gareth Crabtree. 83

3.2. Avatars: hiërarchie en bewegingsvrijheid
Een ander belangrijk element van het forum is het zogenaamde avatar systeem dat wordt gebruikt.
Avatars zijn digitale representaties van mensen, meestal in de vorm van een gebruikersnaam en een
afbeelding of foto. Hiermee wordt de avatar een symbool of een representatie van diens gebruiker.

Karine Barzilai-Nahon, ‘Gatekeeping: A Critical Review’, Annual Review of Information Science and Technology 43(1)
(January 2009), 1-79, alhier 1.
80 ModDB, ‘Terms of Use’ (versie 18 mei 2018) <https://www.moddb.com/terms-of-use> [geraadpleegd op 03-05-2018].
81 Barzilai-Nahon, ‘Gatekeeping: A Critical Review’, 1; Introna, ‘Shaping the web’, 169-170.
82 Introna, ‘Shaping the Web’, 169-171, 181.
83 Crabtree, ‘Modding as Digital Reenactment’, 200.
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Aan de hand van deze avatar kan een gebruiker een digitaal medium – in dit geval een online forum
met andere gebruikers – op allerhande wijzen gebruiken, veranderen of beïnvloeden. Zodoende gaat
een persoon via een avatar interacties aan met het forum als geheel, alsook met andere
gebruikers. 84 Ook de namen van de modmakers – Mennano (Kingdom of Bosnia) en Dawnsbreaker
(Irish History) – zijn zulke avatars. Middels hun avatars bieden zij hun mods aan op dit forum.
3.2.1. Habitus en sociaal kapitaal: hiërarchie op het forum?
Het systeem van ModDB heeft avatars met
niveaus. Forumgebruikers krijgen ‘ervaring’
naarmate ze meer informatie toevoegen aan
het forum. Deze ervaringspunten verkrijgen ze
door commentaar te leveren op mods en
berichten, door recensies te schrijven of door
downloadbare (mod)bestanden op het forum
te zetten. Hoe actiever een gebruiker op het
forum is, hoe hoger diens level. Andere mensen
kunnen deze levels ook zien en zodoende lijkt
er sprake te zijn van een soort hiërarchisch
Afbeelding 3. Voorbeeld van een profiel op de site moddb,
met daarop het level en de daarbij horende benaming van de
rank (‘Newbie’).
Bron: Caliphus, ‘Caliphus joined Apr 19, 2017’ (versie 19
april 2017), ModDB
<https://www.moddb.com/members/caliphus>
[geraadpleegd op 13-06-2018].

systeem op het forum. Hypothetisch wordt
dus de invloed en macht vergroot van
actievere gebruikers op het forum en daarmee
de invloed die zij kunnen uitoefenen op de

totstandkoming van de mods.
Deze vorm van ‘immaterieel kapitaal’ wordt ook omschreven door Gareth Crabtree in zijn
artikel over modding als digitale re-enactment. Volgens Crabtree is er sprake van een hoge mate van
concurrentie binnen modding groepen. Sociaal en technisch kapitaal wordt opgedaan als modmakers
een ‘object’ van diens hand in een mod kan krijgen. 85 Crabtrees bevindingen lijken daarmee sterk
overeen te komen met de theorieën van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Bourdieu stelt namelijk
dat in sociale netwerken het opbouwen van een naam leidt tot het opbouwen van immaterieel
kapitaal: een reputatie en erkenning. Hieruit komt symbolisch (sociaal) kapitaal voort. Dit is een vorm
van macht die losstaat van economisch kapitaal, maar die wordt toegekend en als belangrijk wordt
geacht door het competitieve krachtenveld (door Bourdieu champ genoemd) waarin het individu

Kristine. L. Nowak & Jesse Fox, ‘Avatars and computer-mediated communication: a review of the definitions, uses, and
effects of digital representations’, Review of Communication Research 6 (2018), 30-53, alhier 32-33.
85 Crabtree, ‘Modding as Digital Reenactment’, 203-204.
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fungeert. 86 Dit zijn zaken als status, betrouwbaarheid en invloed. 87 Het competitieve krachtenveld is
een microkosmos, die fungeert middels een set (ongeschreven) regels, wetten en
machtsmechanismen. 88 Dit noemt Bourdieu ook wel habitus: aangeleerde culturele codes, regels en
houdingen die het individuele denken en handelen bepalen. Het leren kennen van deze habitus zorgt
ervoor dat iemand als sociaal acceptabel wordt ervaren in deze groepen, waarna iemand sociaal
kapitaal kan opbouwen. 89
Recentelijk zijn Bourdieu’s principes door verscheidene auteurs gekoppeld aan online
communities als fora. Socioloog Chris Julien past Bourdieu’s principes toe op het online fenomeen
memes. Dit zijn afbeeldingen met tekstuele toevoegingen, die op het internet worden gebruikt als
vorm van humor en satire. Bij zijn bestuderingen van online meme gemeenschappen herkent hij deze
als een microkosmos, die fungeert middels een habitus. Enkel mensen die sociaal geïnvesteerd zijn in
de gemeenschap herkennen namelijk al deze memes, die een eigen (beeld)taal hebben en dus een
zekere ‘geletterdheid’ nodig hebben. 90Ook Rebecca Ellis gebruikt Bourdieu’s theorieën om het
digitale medium eBay te onderzoeken. Hierbij legt zij een grote nadruk op het fungeren van eBay’s
site als een ‘socially translucent system’. Dit betekent dat gebruikers op eBay opereren in een sociaal
systeem waarbij verantwoordelijkheid, zichtbaarheid en inzicht belangrijk zijn. Mensen moeten (op
hun avatar) kunnen laten zien dat ze goed geïnformeerd en betrouwbaar zijn. Dit kan op eBay,
aangezien je account openbaar is en alle informatie van vorige transacties worden getoond.
Naarmate mensen dus meer tijd doorbrengen op de site, raken ze sociaal geïnvesteerd in het
netwerk en diens habitus. Het leren kennen van het netwerk en diens habitus stelt hen vervolgens in
staat om peer pressure toe te passen op personen die ze zien als onbetrouwbaar of slecht
geïnformeerd. 91

Kiene Brillenburg Wurth, ‘Tussen ‘hoog’ en ‘laag’’, in: Kiene Brillenburg Wurth & Anne Rigney (red.), Het leven van
teksten: een inleiding tot de literatuurwetenschap (Amsterdam, 2016), 335-359, alhier 341-344.
87 Chris Julien, ‘Bourdieu, Social Capital and Online Interaction’, Sociology 49(2) (2015), 356–373, alhier 364-365.
88 Ibidem, 367-368; Brillenberg Wurth, ‘Tussen ‘hoog’ en ‘laag’’, 341-344.
89 Brillenberg Wurth, ‘Tussen ‘hoog’ en ‘laag’’, 341-344.
90 Julien, ‘Social Capital’, 363-371.
91 Rebecca M. Ellis, ‘Applying Bourdieu to socio-technical systems: The importance of affordances for social translucence in
building ‘capital’ and status to eBay’s success’, Technology and Social Change Research Centre (TaSC) Working Paper 3
(2008), 1-25, alhier 3,5-6.
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3.2.2. Networked individualism: bewegingsvrijheid en identiteitspolitiek
In potentie zou het hiërarchische level systeem op ModDB op dezelfde manier kunnen fungeren. Met
name als het gaat om historische informatie en realisme is dit voor het onderzoek relevant,
aangezien ervaren gebruikers op het forum wellicht een habitus van realisme, waarheid en peer
pressure zouden kunnen bevorderen. Zoals ik betoog is dit echter slechts in geringe mate het geval
(zie ook 4.2.4.). Het forum fungeert volgens mij meer volgens het principe van networked
individualism’. 92 De Canadees-Amerikaanse socioloog Barry Wellman beargumenteerd dat mensen
tegenwoordig
voornamelijk
interacteren in losse
groepsverbanden.
Binnen het netwerk
speelt het individu het
grootste rol, die al zijn
sociale noden haalt uit
verscheidene
gefragmenteerde
netwerken van
individuen. Personen
zijn dus minder

Afbeelding 4: de persoonlijke pagina van Mennano, met verscheidene verwijzingen naar
Bosnië-Herzegovina. Bron: Mennano, ‘Mennano, People say that I joined Jan 27, 2013’
(versie 27 januari 2013), ModDB <https://www.moddb.com/members/mennano>
[geraadpleegd op 7-6-2018.

persoonlijk geïnvesteerd
in de groepen waar ze lid van zijn, maar zijn met name op zoek naar eigen, individuele voldoening. 93
Een andere belangrijke functie van avatars is namelijk het geven van individuele
bewegingsvrijheid. Een persoon kan zichzelf profileren via zijn avatar. Aan de hand van banners,
iconen en afbeeldingen kunnen forumgebruikers hun digitale identiteit uitdragen. Zodoende werken
deze avatars op een zelfde socialiserende manier als echte lichamelijke uitingsvormen (zoals het
dragen van kleding). Via het ‘digitale lichaam’ doet een persoon aan zelfpresentatie die sociale
beoordeling makkelijker maakt en groep-identificatie (of juist uitsluiting) kan bevorderen. 94 Het
kiezen van de juist ‘skin’, oftewel de juiste digitale kleuren, plaatjes en afbeeldingen, is dus als het
uitkiezen van een kledingoutfit. Op veel manieren is de digitale avatar echter flexibeler. Een persoon

Barry Wellman, ’Physical Place and Cyber Place: The Rise of Networked Individualism’, International Journal of Urban and
Regional Research 25 (2) (June, 2001), 227-252; Lee Rainie & Barry Wellman, Networked: The New Social Operating System
(Cambridge, 2012), 6-8, 12.
93 Julien‘Social Capital’, 360.
94 Nowak, ‘Avatars and computer-mediated communication’, 35
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kan ervoor kiezen om elementen uit het echte leven weg te laten (zoals huidskleur, sekse of
seksualiteit) of juist uit te vergroten. 95
Dit fenomeen zien we ook terug op het account van modmaker Mennano. Mennano kiest
ervoor om zijn nationaliteit in zijn avatar uit te vergroten. Zo maakt hij uitgebreid gebruik van
Bosnische banners en vlaggen op zijn profielpagina (zie afbeelding 4 hierboven). Ook de profielfoto
van zijn avatar is een Bosnisch wapenschild. Tenslotte valt op zijn profielpagina ook te lezen dat
Mennano afkomstig is uit Bosnië-Herzegovina. Zo lezen we in zijn persoonsomschrijving: “I'm a
Bosniak and I encourage modders to keep modding because they got the support from the
gameloving people and their fans !” 96
De avatars zorgen er dus voor dat gebruikers als Mennano zich op het forum op allerlei manieren
kunnen profileren, wat wijst op een grote mate van bewegingsvrijheid. Deze bewegingsvrijheid en
diens effecten zullen nu verder worden gedemonstreerd aan de hand van verscheidene netwerken,
die mede mogelijk worden gemaakt door het avatar systeem.

3.3. Forum groepen en hegemoniale herinneringscultuur
Forumgebruikers kunnen via hun avatars namelijk ook aparte groepen vormen die interesses delen,
of die samen willen werken aan een bepaalde mod of andere inhoud op het forum. Dawnsbreaker is
geen lid van een groep binnen het forum zelf, maar zoals ik later zal laten zien, gaat hij wel een
interactie aan op het forum die een breder netwerk blootlegt dat relevant is. Maar allereerst wordt
ingezoomd op Mennano.
3.3.1. Kingdom of Bosnia - Mennano
De groep waarvan Mennano lid is op dit forum, heet Bosnia and Herzegovina. In totaal heeft de
groep dertien leden, waarvan het gros van de leden (9) Bosnisch is. 97

Ibidem, 40-42.
Mennano, ‘Mennano, People say that I joined Jan 27, 2013’ (versie 27 januari 2013), ModDB
<https://www.moddb.com/members/mennano> [geraadpleegd op 7-6-2018.
97ModDB, ‘Bosnia and Herzegovina Fans & Clans’ (versie 10 juni 2013) <http://www.moddb.com/groups/bosna-ihercegovina/members> [geraadpleegd op 8-5-2018].
95
96
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Bij het bekijken van de
pagina van deze groep op de site, is
een heel scala aan berichten en
foto’s te zien die naar Bosnië en
Herzegovina verwijzen, net zoals we
eerder zagen bij de avatar pagina van
Mennano. Deze collectie openbaart
zich als een collage van wat Pierre
Nora ook wel lieux de mémoire
noemt. Dit zijn fysieke of non-fysieke
entiteiten die, al dan niet bewust,
symbolen zijn geworden van
(nationaal) erfgoed in een publieke

Afbeelding 5: hoofdpagina van de groep Bosnia and Herzegovina, met
paginavullende vlag van Bosnië. Bron: Mennano, ‘Mennano, People
say that I joined Jan 27, 2013’ (versie 27 januari 2013), ModDB
<https://www.moddb.com/members/mennano> [geraadpleegd op 7-62018.

herinneringscultuur. Dit beslaat zowel fysieke herinneringsplaatsen, zoals oorlogsmonumenten,
musea en dergelijke, maar behelst ook vagere, meer conceptuele zaken die te maken hebben met
herinnering. 98 Zo zien we op de hoofdpagina een pagina-vullende afbeelding van de vlag van Bosnië.
Daaronder staat een omschrijving, allereerst in het Bosnisch en daarna in het Engels: “Selam/Hello!
This is the first and only bosniak group here on Mod DB and it's open for everyone that loves Bosnia.
Rascism, hate and nationalism towards Bosnia and bosniaks is strictly forbidden!” 99
Onder de vlag staat een slide van een heel scala aan afbeeldingen, 27 in totaal. 100 Allen refereren ze
naar het hedendaagse of vroegere Bosnië. De afbeeldingen variëren van landschapsfoto’s, tot
kasteelruïnes, verscheidene banners met (nationalistische) slogans, vlaggen, historische kaarten,
wapenschilden en sportfoto’s. Enkele van deze zijn interessant om uit te lichten.

Nora, ‘Preface to the English-language Edition’, xvii-xviii.
ModDB, ‘Bosnia and Herzegovina. Fans & Clans’ (versie 10 juni 2013) <https://www.moddb.com/groups/bosna-ihercegovina> [geraadpleegd op 8-5-2018].
100 Seryuu13, ‘Old Blagaj fort’ (versie 1 augustus 2014), ModDB <http://www.moddb.com/groups/bosna-ihercegovina/images/old-blagaj-fort#imagebox > [geraadpleegdd op 8-5-2018].
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Zo is de derde
afbeelding in de slide een foto
van een standbeeld van koning
Tvrtko I van Bosnië (13381391). Diens wapenschild was
een van de inspiratiebronnen
voor de Bosnische vlag van
1992 tot 1998, die ook
meerdere malen in allerlei
variaties in deze compilatie
voortkomt. 101 Tvrtko is
Afbeelding 6: Afbeelding negen in de slide, met Bosnisch wapen. Bron:
Mennano, ‘Jedna si jedina Bosna i Hercegovina!’ (versie 27 oktober 2018),
ModDB <https://www.moddb.com/groups/bosna-i-hercegovina/images/jednasi-jedina-bosna-i-hercegovina#imagebox> [geraadpleegd op 13-06-2018].

bovendien de eerste Bosnische
koning en de heerser
waaronder Bosnië diens

‘gouden tijd’ doormaakte. 102
Opzienbarend is ook de negende afbeelding in de slide (zie afbeelding 6). Dit betreft een
afbeelding van het wapen van het huidige Bosnië-Herzegovina, met erboven een regel uit het
volkslied en eronder de tekst ‘Repulika Bosna I Hercegovina’. Er staat ook een verwijzing naar een
website (ljutibosanci.com) in de rechter onderhoek. Deze website bestaat niet meer, maar de
vertaling is zoiets als: ‘boze Bosniërs’. Er bestaan wel verscheidene fanpagina’s onder deze naam,
waaronder een YouTube pagina. Deze bevat een propagandafilm van vijf jaar geleden voor “Het
initiatief om een waardig monument voor koning Tvrtko I van Bosnië in Sarajevo op te zetten.” Vrij
vertaald vanuit het Bosnisch via Google Translate: “Het monument moet waardig voor de persoon
van koning en kameraad Tvrtko Kotromanic zijn, groot zijn, prachtig ontworpen en geplaatst op de
juiste locatie.” Bij de beschrijving staat een link naar een petitie. 103

Emir O. Filipović, ‘Grb I zasta va Bosnei Hercegovine u 20. Stoljecu’, in: Mile Babić et al. (red.) Bosna Franciscana
Časopis Franjevačke Teologije Sarajevo, XVI (28) (Sarajevo, 2008), 103-126, alhier 110, 116-117.
102 Jean W. Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages, 1000-1500 (Seattle/Londen, 1994), 23; Katherine McCarthy,
‘Bosnia-Hercegovina’, in: Richard Frucht (red.), Eastern Europe. An introduction to the People, Lands and Culture. Volume 1
(Santa Barbara/Denver/Oxford, 2005), 621-694, alhier 632.
103 Ljutibosanci, ‘Spomenik kralja Tvrtka I Kotromanića u Sarajevu’ (versie 6 april 2013), YouTube
<https://www.youtube.com/user/ljutibosanci> [geraadpleegd op 25-05-2018].
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Dit soort patriotische en
nationalistische banners komen
geregeld terug in de slide. De 15e
afbeelding is bijvoorbeeld een
afbeelding van een draak met een
Bosnisch wapenschild ervoor. De
tekst erbij luidt: “Ne budi zmaja od
Bosne!”; ‘Wees een draak uit
Bosnië’. De Bosnische draak is een
nationale mascotte, afgeleid van de
historische figuur Husein
Gradaščević (1802-1834). Dit was
een Bosnische adelman die een
opstand leidde tegen de

Afbeelding 7: Afbeelding vijftien uit de slide, met de draak van
Bosnië. Bron: Mennano, ‘Ne budi zmaja od Bosne!’ (versie 6
september 2013), ModDB < https://www.moddb.com/groups/bosnai-hercegovina/images/ne-budi-zmaja-od-bosne#imagebox>
[Geraadpleegd op 13-06-2018].

Ottomaanse overheersing in de periode 1831-1832. 104 Gradaščević kreeg deze bijnaam voor het eerst
in 1879, toen de schrijver Josip Eugen Tomić een roman uitbracht met de title Zmaj od Bosne (De
Draak uit Bosnië). 105 Volgens historicus en Balkan specialist Robert J. Donia is deze bijnaam pas
gepopulariseerd vanaf de vorming van Joegoslavië na de Eerste Wereldoorlog, toen een van de
belangrijkste straatnamen van Sarajevo de naam van Gradaščević meekreeg. 106 Deze aanbidding
heeft zich sindsdien voortgezet. Zo bracht de Bosnische historicus Hamdija Kreševljaković in 1931 een
hommage aan hem uit. 107
De verheerlijking kreeg een nieuwe opleving na de vorming van het huidige BosniëHerzegovina. Dit gebeurde met name omdat men op zoek was naar expliciet Islamitische nationale
figuren, gezien er meer nadruk kwam te liggen op de islamitische nationale cultuur van BosniëHerzegovina. 108 Vanaf deze periode doken ook vermeende citaten op van Gradaščević, die regelmatig
worden aangehaald op allerhande Bosnische internetsites: “… when the [Ottoman] Bey told
Gradaščević “There is no Bosnia, or Bosniaks, Husein. You are dying for a country that has never
existed,” Gradaščević replied, “There is Bosnia and there are Bosniaks. They have been here before
you and, God willing, they will be here after you!” 109
Robert J. Donia, Sarajevo: A Biography (Londen, 2006), 29, 155; Mark Biondich, The Balkans: Revolution, War, and
Political Violence Since 1878 (Oxford, 2011), 35.
105 Fatma Sel Turhan, The Ottoman Empire and the Bosnian Uprising: Janissaries, Modernisation and Rebellion in the
Nineteenth Century (Londen/New York, 2014), 217.
106 Donia, Sarajevo: A Biography, 29, 155.
107 Zie: Hamdija Kreševljaković, Husein kapetan Gradaščević Zmaj od Bosne (Sarajevo, 1931).
108 Nicolas Moll, ‘Fragmented memories in a fragmented country: memory competition and political identity-building in
today's Bosnia and Herzegovina’, Nationalities Papers, 41 (6) (2013), 910-935, alhier 915.
109 Ibidem, 916.
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Tegenwoordig zijn er zodoende verscheidene monumenten in Bosnië-Herzegovina aan
Gradaščević gewijd. 110 Ook zijn er meerdere pogingen gedaan om Gradaščević‘ lichamelijke resten te
repatriëren naar Bosnië. De resten liggen nu nog in Istanbul, waar Gradaščević in 1834 overleed. 111
De ‘Bosnische draak’ komt nog driemaal terug in andere afbeeldingen in de slide. Ook zien we op de
afbeelding in de linker onderhoek een logo met de tekst ‘Patriotiska Liga Bosne I Hercegovine’ en in
de rechter onderhoek een verwijzing naar een website (www.plbih.org). Dit is het voormalige
domeinnaam van een patriottische, Bosnische liga. 112 De afbeelding wordt daarnaast gebruikt voor
allerhande andere nationalistische fanpagina’s. 113
Boven dit alles zien we de omschrijving van de afbeeldingen: “BOSNA I HERCEGOVINA, KRV
SVOJU ZA BOSNU MOJU! Budi član domovine!” Dit betekend vrij vertaald zoiets als “BOSNIA EN
HERZEGOVINA, GEBOORTE VAN MIJN BOSNIË! Wees lid/onderdeel van het thuis/moederland!” Dit
lijkt ook een veelgebruikte leus voor allerlei patriottische groeperingen, kleding en attributen. 114
Zodoende zien we een heel scala aan afbeeldingen, citaten en teksten die overeen komen met wat
Emil Lundedal Hammar hegemoniale herinneringscultuur noemt. 115 Een belangrijk element van een
hegemoniale herinneringscultuur is namelijk dat de dominante ideologie telkens wordt herhaald en
gerepresenteerd in politieke en discursieve processen, waarbij het wordt aangeduid als algemene
consensus. Daarbij worden andere ideologieën onderworpen, versimpeld of weggelaten. 116 Hierbij
ontstaat altijd een proces van vermenging tussen heden en verleden aan de hand van een scala aan
verscheidene discoursen en overblijfselen uit het verleden. 117

Helen Walasek et al. (red.), Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage (Abingdon/New York, 2015), 45; Commission
to Preserve National Monuments, ‘NATIONAL MONUMENTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA’ (versie mei 2007)
<http://kons.gov.ba/nacionalni_spomenici/Nacionalni_spomenici/default.aspx?id=7204&langTag=en-US> [geraadpleegd op
25-05-2018].
111 Elvira M. Jukic, ‘Bosnia Mufti Wants Ottoman-Era Hero’s Remains Returned’ (versie 3 september 2018), BalkanInsights
<http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-ottoman-autonomy-fighter-matter-of-politics> [geraadpleegd op 25-052018); Donia, Sarajevo: A Biography, 29.
112 De huidige domeinnaam is te vinden onder: Patriotska Liga BiH, ‘Patriotska Liga BiH’ (versie 24-02-2017), Patriotska Liga
BiH < http://patriotskaligabih.blogger.ba/> [geraadpleegd op 25-04-2018].
113 Zie: Nisam nacionalista,ali BOSNE mi ne diraj!, ‘NE BUDI ZMAJA OD BOSNE by el fatih’ (versie 4 juli 2012), Facebook
<https://www.facebook.com/nisam.nacionalista/photos/a.127426183959686.9882.121513351217636/412010305501271/
?type=1&theater> [geraadpleegd op 25-04-2018].
114 Zie: Muhamed Ikanović, ‘I krv svoju, za Bosnu moju’ (versie 01-11-2013), AKOS <https://akos.ba/i-krv-svoju-za-bosnumoju/> [geraadpleegd op 25-04-2018]; ShopBIH.com, ‘BOSNIA AND HERZEGOVINA "I KRV SVOJU ZA BOSNU MOJU" BIH
SHIELD SCARF’ (versie 2018) <http://www.shopbih.com/scarves-and-socks/bosnia-and-herzegovina-i-krv-svoju-za-bosnumoju-bih-shield-scarf/> [geraadpleegd op 05-06-2018].
115 Lundedal Hammar, ‘Counter-Hegemonic Commemorative Play’, 373-375.
116 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (New York,
2001), 105; Stuart Hall, ‘The Whites of Their Eyes - Racist Ideologies and the Media’, in: Gail Dines &
Jean M. Humez (red.), Gender, Race and Class in Media - A Text Reader (Londen/Thousand Oaks/New Delhi, 2003), 89-93.
117 Astrid Erll, Ansgar Nünning, & Sara B. Young, A Companion to Cultural Memory Studies: An International and
Interdisciplinary Handbook (Berlijn, 2010), 4.
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Al deze elementen van de
hegemoniale herinneringscultuur zijn te
vinden op de hierboven behandelde
groepspagina. De leden van de Bosnische
groep lijken te opereren in een wereld
waarin de Bosnische nationaliteit
allesomvattend is. Het in diskrediet brengen
ervan wordt expliciet ingedamd, immers;
Afbeelding 8. Een mascotte, de Bosnische draak, ook te vinden
in de slideshow. Bron: Mennano, ‘Zmaj od Bosne ;)’ (versie 6
september 2013), ModDB
<https://www.moddb.com/groups/bosna-ihercegovina/images/zmaj-od-bosne1#imagebox>
[geraadpleegd op 13-06-2018].

“Rascism, hate and nationalism towards
Bosnia and bosniaks is strictly forbidden!” De
herinneringscultuur wordt daarnaast telkens
herhaald, zoals we kunnen afleiden aan de

hand van het scala aan afbeeldingen op de pagina. Tenslotte zien we ook een vermenging tussen
heden en verleden. Bij de afbeeldingen zitten ook foto’s van hedendaagse taferelen, zoals drie
afbeeldingen van voetbalteams en andere elementen uit sport (zie hierboven). Zoals ik later (in
paragraaf 4.2) zal demonstreren, is ook bij het verdere vormingsproces van de mods sprake van een
vermenging van hedendaagse politieke en etnisch-culturele grenzen met historische elementen.
Hierbij zal ik dan nog dieper in gaan op de hegemoniale herinneringscultuur.
3.3.2. Irish History - Dawnsbreaker
Ook bij Dawnsbreaker, de maker van de mod Irish History, zien we een verwijzing naar een breder
netwerk met lieux de mémoire, opererend binnen een hegemoniale herinneringscultuur. Bij een
update voor zijn mod krijgt hij een gesprek met een andere gebruiker, Jasebon. Jasebon schrijft op 10
mei 2016: “Great work. Turkey has always supported the Irish against the British imperialism
Irishcentral.com”. 118 De link verwijst naar een artikel over een “Little known tale of generous Turkish
aid to the Irish during the Great Hunger’”, origineel gepubliceerd in januari 2015. 119 Het artikel
verhaald over het sturen van geld en vijf schepen vol voedsel naar de Ierse havenstad Drogheda,
door de Ottomaanse Sultan van die tijd. Dit was ten tijde van de ‘Great Hunger’, de Ierse
hongersnood van 1845-1850, een van de belangrijkste periodes binnen de Ierse nationale

ModDB, ‘Clontarf Update’ (versie 10 mei 2016) <https://www.moddb.com/mods/irish-history/downloads/clontarfupdate> [geraadpleegd op 25-05-2018].
119 IrishCentral, ‘Little known tale of generous Turkish aid to the Irish during the Great Hunger’ (versie 26 april 2017)
<https://www.irishcentral.com/roots/history/little-known-tale-of-generous-turkish-aid-to-the-irish-during-the-greathunger> [geraadpleegd op 24-04-2018].
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herinneringscultuur. 120In het artikel wordt gezegd dat er nu een film wordt gemaakt over deze
gebeurtenis, genaamd Famine.
Het feit dat Jasebon verwijst naar ‘British Imperialism’ is relevant. Binnen de 19e eeuwse
beweging van het Ierse nationalisme is een belangrijk thema namelijk de vermeende laconieke
houding van de Britse koningin Victoria ten aanzien van haar Ierse onderdanen tijdens de ‘Great
Hunger’. Zo stuurde zij zogezegd slechts 5 pond als persoonlijke donatie aan de nood behoevende
Ieren. Dit terwijl de Ottomaanse sultan 10.000 pond wilde sturen en uiteindelijk (na klachten van de
Britse overheid) slechts 1000 pond stuurde. In realiteit was koningin Victoria (met 2000 pond)
verreweg de grootste donateur. Niettemin grepen Ierse nationalisten dit verhaal vanaf 1849 aan om
hun strijd voor soevereiniteit kracht bij te zetten. Volgens historica Christinne Kineally ontstond
hierdoor de mythe dat zo’n beetje alle Europese vorsten aanzienlijke persoonlijke donaties hadden
geschonken, behalve de Britse koningin. 121
Bovendien verspreidden Ierse nationalisten als Charles Stewart Parnell vanaf 1880 de mythe
dat de Ottomanen schepen met voedsel hadden gestuurd die de Engelsen tegenhielden. 122 Dit
verhaal werd eerder ook al door de nationalist John Mitchell verspreid, die bovendien de these
aanhing dat de hele hongersnood onnodig was. Dit aangezien volgens hem Ierland een surplus aan
voedsel produceerde. Deze surplus werd volgens Mitchell echter door de Anglo-Ierse elite
geëxporteerd voor winstbejag. 123 Tot op de dag van vandaag is het sturen van deze schepen niet
definitief bewezen. Desalniettemin spelen zowel het verhaal van de Ottomaanse schepen, als de
surplus these en de mythe van de ‘fabled fiver en ‘famine queen’ Victoria een grote rol binnen (het
debat rondom) de herinneringscultuur van de ‘Great Famine’. 124 Dit ook getuige de film die erover
wordt gemaakt en het feit dat er een herinneringsplak is geplaatst in Drogheda. 125
Controversieel genoeg sprak de voormalige Ierse president, Mary McAleese, in 2010 nog
over de vermeende gebeurtenis: “The Sultan of the Ottoman Empire sent three ships, full of
foodstuffs, to Irish ports in Drogheda. Irish people never forgot this unique generosity intiative. The
symbols in the Turkish flag, the crescent and the star, have become the symbols of the region.

Emily Mark-FitzGerald, ‘Towards a Famine Art History: Invention, Reception, and Repetition from the Nineteenth
Century to the Twentieth’, in: David A. Valone (red.), Ireland’s Great Hunger Relief, Representation, and Remembrance
Volume 2 (Plymouth, 2010), 181-202, alhier 181-184.
121 Christine Kinealy, Charity and the Great Hunger in Ireland: The Kindness of Strangers (Londen/New York 2013),114-115.
122 Ibidem, 11-12.
123 Mary Daly, ‘Revisionism and Irish History’, in: D. George Boyce & Alan O’Day (red.), The Making of Modern Irish History:
Revisionism and the Revisionist Controversy (Londen/New York, 1996), 71-89, alhier 72.
124 Kinealy, Charity and the Great Hunger, 11-12; Mike Dash, ‘Queen Victoria’s £5: the strange tale of Turkish aid to Ireland
during the Great Famine’ (versie 29 december 2014), A Blast from the Past’
<https://mikedashhistory.com/2014/12/29/queen-victorias-5-the-strange-tale-of-turkish-aid-to-ireland-during-the-greatfamine/> [geraadpleegd op 02-06-2018].
125 Kinealy, Charity and the Great Hunger, 11-12.
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Moreover, we see the Turkish symbols on the uniforms of the soccer team.” 126 Hiermee stuurde de
toenmalige Ierse president nogmaals deze mythes de wereld in, die door verscheidene
(nationalistische Ierse) media eindeloos werden herhaald, gereproduceerd en betwist. 127 Dezelfde
mythes worden door Dawnsbreaker in zijn gesprek met Jasebon gereproduceerd: “A nice connection
the Irish an Turkish people have to one another. Even today the town of Drogheda where the ships
were supposed to have arrived laden with food has a crescent moon and star on its coat of arms,
perhaps as a symbol to remember their distant friends by.” 128
Het medium waarop het artikel van Jasebon is gepubliceerd, heet IrishCentral. Volgens de
omschrijving van de site zelf is het een diaspora netwerk site: “IrishCentral is the leading Irish digital
media company in North America, providing political, current affairs, entertainment, and historical
commentary to the Irish throughout the world.[…] IrishCentral was launched in 2009 by Niall O’Dowd
and has a proud history of social and community engagement. Mr. O’Dowd has been an advocate for
the global Irish community for over 30 years. [..] The IrishCentral team is dedicated to connecting the
Irish throughout the world and creating an online platform where all Irish can feel at home.” 129
Net zoals bij de groepspagina van Mennano zien we bij Dawnsbreaker’s en Jasebon’s
conversatie dus verwijzingen naar elementen uit het verleden, maar ook naar allerhande moderne
en bovendien globale netwerken (zoals het Ierse diaspora netwerk). Dit patroon komt overeen met
Sutherlands definiëring van ‘nieuw nationalisme’. Hierbij bouwt zij onder andere voort op de werken
van David McCrone en Michael Keating, die allebei stellen dat het hedendaagse nationalisme zeer
flexibel is. Gebruikers ervan passen hun argumentatie aan aan de context. Daarbij vermengen ze
verschillende ideologische elementen: links en rechts, etnisch en civiel, heden en verleden, lokaal en
globaal, enzovoorts. Ze ontlenen daarbij ook allerlei elementen uit de meer globale, kosmopolitische
en interstatelijke connecties en culturen. 130

Ibidem, 12; Irish Independent, ‘Did McAleese score own goal with Famine tale?’(versie 24 maart 2010)
<https://www.independent.ie/irish-news/did-mcaleese-score-own-goal-with-famine-tale-26643797.html> [geraadpleegd
op 02-6-2018].
127 Zie bijvoorbeeld: Frank Godfrey, ‘Turks really DID come to Drogheda’s aid. CLLR INSISTS FAMINE SHIPS ARE NOT JUST A
MYTH’ (versie 21 april 2010), Drogheda Independent
<https://www.independent.ie/regionals/droghedaindependent/news/turks-really-did-come-to-droghedas-aid27144973.html> [geraadpleegd op 02-06-2018); Ken Murray, ‘President tells Turks an anecdote of myth not fact’ (versie 25
maart 2010), Irish Times <https://www.irishtimes.com/news/president-tells-turks-an-anecdote-of-myth-not-fact-1.643295>
[geraadpleegd op 02-06-2018).
128 ModDB, ‘Clontarf Update’ (versie 10 mei 2016) <https://www.moddb.com/mods/irish-history/downloads/clontarfupdate> [geraadpleegd op 25-05-2018].
129 IrishCentral, ‘About us’ (versie 2018), IrishCentral <https://www.irishcentral.com/about> [geraadpleegd op 24-04-2018].
130 Claire Sutherland, Nationalism in the twenty-first century: challenges and responses (Basingstoke, 2011), 34-35, 37.
126

31

3.4. Tussentijdse conclusie
Zoals we in paragraaf 3.1. zagen, geven modmakers als Dawnsbreaker hun mods tags en styles mee
die realisme propageren. Zodoende lijken zij met hun mods historisch realisme na te streven.
Daarnaast lijkt het avatar systeem hiërarchie en peer pressure op het forum aan te moedigen, door
het level up systeem dat wordt gebruikt. Zodoende zou dit systeem in potentie een (historische)
gatekeeper rol kunnen vervullen. Hierbij zou kritiek van het publiek en trots van modmakers
bronnenkritiek en realisme aanmoedigen, zoals werd betoogd door Crabtree. De profilering van de
modmakers via hun avatars, groepen en netwerken geven echter een ander beeld. Zowel Mennano
als Dawnsbreaker lijken binnen een netwerk met een nationale, hegemoniale herinneringscultuur te
opereren. Binnen deze cultuur wordt feit en fictie vermengt. Dit wekt de suggestie dat ze middels
hun mods mogelijk ook aan (identiteits)politiek doen.
In het volgende hoofdstuk worden deze bevindingen verder getoetst. Dit wordt gedaan aan
de hand van een diepteanalyse van het vormingsproces van de mods en de uiteindelijke resultaten
die dit proces voortbrengt.
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Hoofdstuk 4. Heritage en mod making
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de kritische discoursanalyse verder ingezoomd op het
vormingsproces van de mods. Gepoogd wordt om dichter te komen op de wereldbeelden waarin de
modmakers opereren en de identiteiten die zij proberen na te streven. Ook worden de interacties
tussen de modmakers en de modgebruikers bekeken, om te toetsen of en op welke manier beiden
invloed hebben op het maakproces van de mods. Hierbij worden de volgende zaken behandeld:
•

De omschrijving van de mod en de site: hoe omschrijven de modmakers hun ideeën en
concepten op het forum?

•

De interactie tussen modmakers en gebruiker en de vormgeving van de mods. Zien we
discussies ontstaan over de historische inhoud van de mods? En zo ja, waarop baseren de
gebruikers en modmakers hun uitspraken? En hoe vertalen de beslissingen die hieruit
voortkomen zich vervolgens in de vormgeving en toevoegingen van de mods?

Deze discoursanalyse sluit aan bij de analyse uit het vorige hoofdstuk ten aanzien van netwerken.
Door het achterliggende (historische) discours te achterhalen dat op het forum wordt gebruikt,
kunnen we de sociale machts- en kennisstructuren die zijn betrokken bij het maakproces van de
historische mods nog dichter benaderen. In het geval van dit onderzoek gaat dit over discours
rondom:
a. Vermeende historische waarheden, representaties en historische accuraatheid. Zowel
Crabtree als Apperley beschrijven hoe modmakers een constante claim doen op historische
authenticiteit in hun mods, in een poging deze het niveau van een hobby te doen ontstijgen. 131 Dit
zagen we in het vorige hoofdstuk ook al, in de vorm van de tags en styles. Zien we dezelfde discussies
en claims terug op het forum? Zodoende zal worden gelet op noemers als (historical) (in)accuracy,
representation, right, wrong, false/correct, real/fake history, source en andere begrippen in deze
trend.
b. Afkomst of identiteit. Zoals Hartley omschrijft; “Audiencehood and citizenship converge
and coalesce when the devoted fans of an […] entertainer […] form themselves into an effective lobby
group […] purposefully linking identity politics, entertainment values and the democratic process.” 132
Hoewel het bij deze mods niet evident is dat politiek, identiteit en historie doelbewust aan elkaar
worden gekoppeld, lijkt het erop dat deze koppeling op het forum en in de mods wel worden
gemaakt. Zodoende wordt gelet op aan afkomst verbonden begrippen als heritage, ancestry, culture

131
132

Crabtree, ‘Modding as digital reenactment’, 203-204; Apperley, ‘Virtual Unaustralia’, 16.
Hartley, Key concepts, 16.
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en ethnicity. Belangrijk hierbij is het opmerken van tegenstellingen en contrasten. Worden culturen
of afkomsten met elkaar vergeleken, gespiegeld of van elkaar onderscheden? En zo ja, hoe dan?

4.1. Mod-omschrijving
De eerste mod is Irish History door Dawnsbreaker. Dawnsbreaker schrijft als volgt (onderstrepingen
aangebracht door mijzelf, de auteur): “As someone who grew up with a great appreciation for my
heritage, i'm disappointed with the lack of attention to detail and large absence of Irish history in CK2.
So i decided to make this mod to add Historical characters and heroes of Ireland with the traits they
are due. The first release will be the Historical High Kings of Ireland. Starting from 846 with Máel
Sechnaill (who is the only High King listed in game) to 1318 with Edward Bruce.” 133
Zijn motivatie lijkt de ‘great appreciation for [his] heritage’ te zijn. Vanuit die waardering
redeneert hij dat er details en historische elementen ontbreken in het spel met betrekking tot
Ierland. Zodoende is zijn hoofddoel het toevoegen van ‘historisch correcte’ personen en helden van
Ierland.
De tweede mod die wordt behandeld is Kingdom of Bosnia door de gebruiker Mennano. Op de
hoofdpagina van de mod staat een omschrijving: “[…] this mod creates the Kingdom of Bosnia which
is fully playable with it's own kingdom, 2 duchies, 5 counties, royal laws and culture (bosnian). The
flags of Kingdom of Bosnia, Duchy of Bosnia, duchy of Dalmatia, Rama, Usora and Zachlumia has
been changed to something more fancy :)) But all in all, it's just a small mod that creates the Kingdom
of Bosnia, seperated from Croatia, Hungary, Serbia and Byzantine Empire.” 134 Het hoofddoel van de
mod is dus het creëren van een virtueel koninkrijk Bosnië, met een aparte cultuur en eigen
kroonwetten. Deze wordt dan in het basisspel geplaatst, zodat een speler in staat is dit koninkrijk te
vormen, mocht hij de daarbij horende territorium bezitten. Daarnaast heeft de modmaker aparte
vlaggen in het spel geplaatst voor het koninkrijk in kwestie en de hertogdommen en graafschappen
die onder dit grondgebied vallen. Tenslotte benadrukt de maker het loskoppelen van het koninkrijk
Bosnië van Kroatië, Hongarije, Servië en het Byzantijnse Rijk.
Hiermee lijken twee doelen te worden nagestreefd. Allereerst, het alloceren van de
Bosnische cultuur en een Bosnisch koninkrijk binnen de historische kadering van het spel, die loopt
van 769 tot 1453. Ten tweede, het (historisch) onderscheiden van de Bosnische cultuur ten aanzien
van de omringende culturen, zoals de Kroatische en de Servische.

Dawnsbreaker, ‘Irish History Crusader Kings II mod | Released Jan 2016’ (versie januari 2016), ModDB
<https://www.moddb.com/mods/irish-history> [geraadpleegd op 28-05-2018].
134 Mennano, ‘Kingdom of Bosnia Crusader Kings II mod | Released 2015’ (versie 2015), ModDB
<http://www.moddb.com/mods/kingdom-of-bosnia> [ geraadpleegd op 29-05-2018].
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4.2 Vormgeving en interacties
Beide modmakers claimen dus een historische motivering te hebben. Daarnaast spreekt
Dawnbreakers expliciet over de rol van ‘heritage’ op het creëren van de mod. Zoals nu zal worden
gepoogd om aan te tonen, lijkt het maakproces naast een historiserende functie, met name een
contemporain, (politiek) identiteitsdoeleinde te hebben, al dan niet doelbewust.
4.2.1. Irish History – Dawnsbreaker
Zo heeft de mod Irish History een update, die extra inhoud toevoegt aan de mod. Deze update is
uitgebracht op de ‘anniversary of Clontarf’ en richt zich ook op deze gebeurtenis. Dit is een verwijzing
naar de Slag bij Clontarf op 23 april 1014, een schijnbaar omslagpunt in de geschiedenis van Ierland.
De invloed van de Vikingen op Ierland werd zogezegd teniet gedaan na de slag. 135
Deze toevoeging is interessant, omdat het wederom lijkt te verwijzen naar wat Pierre Nora
ook wel lieux de mémoire noemt: fysieke of non-fysieke entiteiten die, al dan niet bewust, symbolen
zijn geworden van (nationaal) erfgoed; een publieke herinneringscultuur. Dit kunnen bijvoorbeeld
(nationale) kleuren, vlaggen, dynastieën, helden en gebeurtenissen zijn, zoals de hierboven
beschreven Slag bij Clontarf. 136
Hoewel historici tegenwoordig de (nationale) implicaties van de Slag bij Clontarf bekritiseren,
heeft deze desalniettemin nog steeds een belangrijke plaats binnen de Ierse herinneringscultuur. 137
Zoals Clare Downham beschrijft, is dit vaak een stereotypische omschrijving van de katholieke Ier
tegen de heidense Viking. 138Dit geldt bovendien voor de hele periode waarin er sprake was van
Viking occupatie in tegenwoordig Iers territorium. In realiteit was de situatie complexer en was er
sprake van culturele uitwisseling en hybridisatie in taal, architectuur en gebruiken. 139 Zo was er al
langer sprake van gemengde huwelijken tussen de Ierse en Vikingheersers. Bovendien hadden veel
Vikingen zich reeds bekeerd tot het christendom en streden er tijdens het conflict aan beide kanten
Vikingen mee. 140 Hoewel een recent artikel meer krediet geeft aan de klassieke, stereotypische versie
van de veldslag 141, moet de slag door het gros van de historici meer worden gezien als een
Denis Casey, ‘Battle of Clontarf. Irish History – Introduction’ (versie 26-04-2016), Encyclopaedia Britannica
<https://www.britannica.com/topic/Battle-of-Clontarf> [geraadpleegd op 01-06-2018].
136 Nora, ‘Preface to the English-language Edition’, xvii-xviii.
137 Denis Casey, ‘Battle of Clontarf. Irish History – Sources for the battle and legacy’ (versie 26-04-2016), Encyclopaedia
Britannica < https://www.britannica.com/topic/Battle-of-Clontarf> [geraadpleegd op 01-06-2018].
138 Clare Downham, ‘The Battle of Clontarf in Irish history and legend’, History Ireland: Features 5 (13) (sept/okt 2005)
<https://www.historyireland.com/wp-content/cache/page_enhanced/www.historyireland.com/medieval-history-pre1500/the-battle-of-clontarf-in-irish-history-and-legend/_index.html_gzip> [geraadpleegd op 28-5-2018].
139 Lesley Abrams, ‘The Vikings in Ireland and Beyond: Before and After The Battle of Clontarf ed. Howard B. Clarke and Ruth
Johnson (Dublin: Four Courts P., 2015; pp. xxxiv + 526. €40)’, The English Historical Review, 132 (557) (9 November 2017),
934–937.
140 Downham, ‘The Battle of Clontarf’.
141Joseph Yose et al., ‘Network analysis of the Viking Age in Ireland as portrayed in Cogadh Gaedhel re Gallaibh’, Royal
Society Open Science 5 (171024) (2018).
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dynastieke strijd, dan een cultureel-religieuze strijd. Desalniettemin speelt de slag een belangrijke rol
in populaire cultuur: rondom de slag is een brede historische re-enactment cultuur ontstaan.
Hedendaagse nationalistische idealen en identiteiten vermengen zich derhalve met historische
feiten. 142
Deze vermenging van verleden en heden, fictie,
mythe en feit, komen vaker terug op de
forumpagina. Dawnsbreaker maakt uitgebreid
gebruik van vlaggen en wapenschilden om zijn
mod aan te bevelen op de hoofdpagina. Zo wordt
er een vlag afgebeeld met vier verschillende
vlakken met de titel ‘Four provinces flag 2’. Zoals
de naam suggereert, is dit een vlag van de vier
hoofdprovincies (Ulster,

Afbeelding 9. De vlag van de vier Ierse provincies.
Bron: Dawnsbreaker, ‘Four Provinces Flag 2’ (versie
2 januari 2016), ModDB
<https://www.moddb.com/mods/irishhistory/images/four-provinces-flag-2#imagebox>
[geraadpleegd op 13-06-2018].

Munster, Leinster en
Connacht) van het huidige Ierland, die elk worden gerepresenteerd door
één van de ‘subvlaggen’. 143 De vlag wordt tegenwoordig – in verschillende
variaties– nog vaak gebruikt door verscheidene sportverenigingen, zoals
het Ierse rugby- en hockeyteam. 144
Ook staat er op de pagina een afbeelding
Afbeelding 10. Het zwaard van Nuada. Bron:
Dawnsbreaker, ‘Swords of Nuada 1’ (versie 2 januari
2016), ModDB <
<https://www.moddb.com/mods/irishhistory/images/sword-of-nuada-1#imagebox>
[geraadpleegd op 13-06-2018].

van een arm met een witte/zilveren
arm/handschoen die een zwaard vasthoudt. De titel
is Sword of Nuada 1. Dit verwijst naar een
mythologisch zwaard, het zwaard van Nuada. Het is

een Keltisch artefact dat werd verbonden aan een even mythologisch Keltisch personage, de godkoning Nuada Airgetlám (vertaling: van de zilveren hand/arm).145 Dit was de eerste koning van de

142 Downham, ‘The Battle of Clontarf’; Thomas Cauvin & Ciaran O’Neill, ‘Negotiating public history in the Republic of Ireland:
collaborative, applied and usable practices for the profession’, Historical Research 90 (250) (November 2017), 810-828,
alhier 826.
143 John J. Kennedy, ‘The Arms of Ireland: Medieval and Modern’, Coat of Arms 155 (Herfst 1991)
<https://www.theheraldrysociety.com/articles/the-arms-of-ireland-medieval-and-modern/> [geraadpleegd op 30-5-2018].
144 Zie bijvoorbeeld: IRFU, ‘Buy The Flag And Fly The Flag’ (versie 15 September 2015), Irish Rugby Football Union
<http://www.irishrugby.ie/news/35523.php#.Ww7kwUiFOUk> [geraadpleegd op 03-05-2018]; Merel Barreveld, ‘What’s the
story behind the Irish flag?’ (versie 21-08-2017), Rabo Eurohockey Championships 2017 <http://raboeurohockeychampionships2017.com/nieuws/whats-the-story-behind-the-irish-flag/> [geraadpleegd op 30-5-2018].
145 James MacKillop, ‘Nuadu Airgetlám, Nuadu Argetlám, Nuadu Airgedlámh, Nuadu Argatlám, Nuadu Airgettlámh, Nuadu
Argentlam, Nuadu Aircetlaum, Nuadu n-Argetlaim’, A Dictionary of Celtic Mythology (Oxford, 2004)
<http://www.oxfordreference.com.ru.idm.oclc.org/view/10.1093/acref/9780198609674.001.0001/acref-9780198609674e-3304#> [geraadpleegd op 03-05-2018].
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mythologische voorouders van de Kelten (en in het verlengde daarvan, de Ieren), de Tuatha Dé
Danann. 146 Nuada Airgetlám verloor zijn arm tijdens de strijd van de Tuatha Dé Danann tegen de
originele bewoners van Ierland, waarna hij een zilveren vervanging droeg.
De significantie van Dawnsbreaker’s verwijzing naar Keltische helden, voorvaderen en goden zit hem
in de heroïek die wordt nagestreefd. Zoals Crabtree beschrijft, speelt heroïek, masculiniteit,
zelfopoffering en krijgerschap een belangrijke rol bij de manier waarop het hoofdzakelijk uit mannen
bestaande gamerspubliek diezelfde games ervaren en benaderen. Game (en mod)makers zijn zich
hiervan bewust en het gros van de (oorlogs)spellen heeft zodoende een heldhaftige, bijna
bovenmenselijke man in de hoofdrol. 147 Dit is volgens Crabtree en Kazumi Hasegawa in lijn met de
nationale historische tradities, waarbij de rol van de vrouw als actor in oorlogstijden ondersneeuwt,
ten faveure van de mannelijke, zichzelf opofferende soldaat. 148 Zo is het gros van de nationale
monumenten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog toegewijd aan de opoffering van de
gesneuvelde, mannelijke soldaat.
Hetzelfde patroon is in Dawnsbreaker’s mod ingeslopen. Dit wordt evident als er verder
wordt ingezoomd op Dawnsbreakers hoofddoel, namelijk het toevoegen van ‘historisch correcte’
personages en helden met de eigenschappen die ze verdienen. 149 Een van deze personages is de
Munsterse koning Brian Boru. Dit was de adelman die tijdens de Slag bij Clontarf – volgens de
populair-historische overlevering – de kant van de Ieren representeerde tegen de Iers-Vikingse
edelman Sithric “Silkbeard” Ivaring, koning van Dublin. 150
Een belangrijke manier waarop personages binnen Crusader Kings worden vormgegeven, is
aan de hand van de zogenaamde traits – karaktereigenschappen en talenten. De traits nemen veelal
de vorm aan van de zeven hoofdzonden en –deugden. Zo kan een persoon sloth zijn – lui – of juist
diligent – een harde werker. Deze traits bepalen hoe hoog of laag de stats zijn van de personages in
het spel. Stats is een verkorting van het woord statistics, die worden uitgedrukt is cijfers. Hoe hoger
de stats van het personage dat je speelt, hoe makkelijker het spel in potentie is en vice versa. De
stats zijn opgedeeld in martial (krijgerschap; bepaald je succes in de strijd en hoeveel troepen je tot
je beschikking hebt), diplomacy (diplomatie; bepaald hoeveel waardering andere personages hebben
voor jou als persoon), stewardship (rentmeesterschap; hoe hoger, hoe meer inkomsten en hoe meer
James MacKillop, ‘Tuatha Dé Danann’, A Dictionary of Celtic Mythology (Oxford, 2004)
<http://www.oxfordreference.com.ru.idm.oclc.org/view/10.1093/acref/9780198609674.001.0001/acref-9780198609674e-3684# > [geraadpleegd op 03-05-2018].
147 Crabtree, ‘Modding as Digital Reenactment’, 207-208.
148 Idem; Kazumi Hasegawa, ‘Falling in Love with History: Japanese Girls’ Otome Sexuality and Queering Historical
Imagination’, in: Matthew Kapell & Andrew Elliott (red.), Playing with the past: digital games and the simulation of history
(New York/London, 2013), 199-212, alhier 135-149, alhier 142-143.
149 Dawnsbreaker, ‘Irish History Crusader Kings II mod | Released Jan 2016’ (versie januari 2016), ModDB
<https://www.moddb.com/mods/irish-history> [geraadpleegd op 28-05-2018].
150 Downham, ‘The Battle of Clontarf’.
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land je kan bezitten), intrigue (intrige; bepaald je succes bij het ontdekken en uitvoeren van
complotten) learning (geleerdheid; hoe hoger, hoe sneller je land technologische ontwikkelingen
doormaakt), health (je ‘levenspunten’; de hoogte ervan bepaald de kans dat je karakter ‘sterft’) en
fertility (vruchtbaarheid; hogere fertility verhoogt je kans om kinderen te krijgen). Als een karakter
bijvoorbeeld de eerder genoemde trait diligent heeft, krijgt hij +1 bij alle stats, behalve health. Bij
sloth is het juist het tegenovergestelde; -1 bij alle stats, exclusief health.
In zijn mod heeft Dawnsbreaker ook de traits van het personages Brian Boru en Sithric
“Silkbeard” Ivaring gewijzigd. In het basisspel heeft Brian middelmatige stats (zie afbeeldingen 11 en
12 hieronder). Zijn genoten onderwijs trait is dutiful cleric, de op een-na-laagste gradatie binnen de
learning tak van onderwijs. Daarnaast heeft hij de karaktereigenschappen wroth (woede), brave,
zealous (vlijtig, in geloof) en humble. In de mod heeft Dawnsbreaker Brian’s stats veelvuldig
opgewaardeerd. Zijn genoten onderwijs trait is brilliant strategist, de hoogste trait binnen de martial
tak van onderwijs. De andere traits zijn ook gewijzigd: zo is Brian patient, proud, ambitious en
daarnaast heeft hij nog steeds de traits zealous en brave. Met deze opwaardering heeft
Dawnsbreaker van Brian Boru een machtige krijger gemaakt, met eigenschappen die masculiniteit
uitstralen: trots, ambitie, moed en bovenal vermogen tot vechten. Hiermee lijkt Dawnsbreaker de
Ierse traditie van verheerlijking van de persoonlijkheid Brian Boru te volgen. Zowel Denis Casey als
Colm Lennon betogen namelijk dat de Slag bij Clontarf al snel gemythologiseerd werd. 151 Dit leidde
uiteindelijk tot de opbouw van de legende rondom de persoon Brian Boru. Dit begon al in de 11e
eeuwse Annalen van Innisfallen en de Annalen van Ulster en Loch Cé. Het beeld van Brian als
christelijke held werd uiteindelijk vastgelegd in het 12e eeuwse, propagandistische werk Cogadh
Gaedhel re Gallaibh (The War of the Irish with the Foreigners). 152 Zoals Lennon het omschrijft: “The
era of Brian’s reign is presented as a golden age […]. Quite apart from his exceptional martial
prowess, the ruler of the Dál Cais is shown to have fostered the arts of peace, imposed the rule of
law and patronised the church.” 153 Het werk Cogadh Gaedhel re Gallaibh was bedoeld om de
legitimiteit van Boru’s nazaat Muirchertach Ua Briain als High King van Ierland te bewijzen. 154 Dit
beeld is blijven hangen tot op heden, omdat Brian Boru vanaf de jaren 1840 door de Ierse nationalist
Daniel O’Connell werd ingezet als symbool voor een onafhankelijk Ierland. 155 Zodoende wordt hij tot
op heden aanbeden als Ierlands grootste en meest belangrijke koning. 156
Casey, ‘Battle of Clontarf – Introduction’; Colm Lennon, ‘That Field of Glory: Historical and Antiquarian Perspectives on
The Battle of Clontarf', Transcript van lezing gehouden op 1 april 2014 in de Dublin City Hall
<http://www.dublincity.ie/story/field-glory-transcript> [geraadpleegd op 03-06-2018].
152 Idem; Patrick Gibbons, ‘Emerging Ireland: Antiquarian Writing and the Molding of Irish Catholic Identity in the 18th
Century’, Honors Theses, 1963-2015 90 (2015), 1-60, alhier 35-36.
153 Lennon, ‘That field of glory’.
154 Gibbons, ‘Emerging Ireland’, 35-36.
155 Lennon, ‘That field of glory’.
156 Casey, ‘Battle of Clontarf – Introduction’.
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Afbeelding 11 en B12 Brian in het basisspel (links), met middelmatige stats. Zijn krijgerschap (rode balk) is bijvoorbeeld
slechts 9. Rechts Brian in de mod, met zeer hoge stats (28 in martial). Bron: basisspel Crusader Kings en Irish History.

Deze aanbidding blijkt ook een van de belangrijkste motivaties voor Dawnsbreaker te zijn. In een
poging om meer van de persoonlijke motivaties en keuzes van Dawnsbreaker te weten te komen,
heb ik hem met een eigen avatar (Caliphus) benaderd op het forum. Deze correspondenties zijn
tevens opgenomen als bijlages. In een van de correspondenties vertelt hij op 26 april 2017: “I saw
that Brian Boruma, one of the greatest Irishmen of all time was not given his rightful title as High
King of Ireland, and that he had some very lackluster traits. Dutiful Cleric? Wroth?! And randomly
generated traits too?! This is perhaps the only Irishman in all history to have ruled a united Ireland!
And these are the traits they give him? This legendary Irish Warrior King?! Since i respect and
revere the figure of Brian this made me quite upset […]” 157
Daarnaast verwijst Dawnsbreaker in de correspondenties naar een relevante historische
bron, de Annals of the Four Masters. Deze gebruikt hij als basis voor zijn onderzoek naar de traits en
stats, naast Wikipedia en verscheidene internetsites die hij niet meer kan identificeren. 158 Deze
Annals zijn een verzameling van bijna 4000 jaar aan Keltische en Gaelic geschriften. Ze zijn door de
auteurs (de bijna mythische ‘four masters’) samengevoegd en bewerkt in de 17e-eeuw, een periode
waarin Ierland als natie onder grote druk stond. Dit werk werd uiteindelijk gepopulariseerd onder de
naam Annals of the Four Masters. 159
De ‘four masters’ werden vanaf de vroege twintigste eeuw ingezet als ‘pin-up boys’ voor de
nieuwe Ierse nationalistische beweging. Zodoende werden ze nationale helden, die ondanks de
dreiging van (religieuze) vervolging zich hadden ingezet om het Ierse nationale verleden vast te
Caliphus & Dawnsbreaker, ‘Your mod (6 messages)’ (Bericht 2, 26 april 2017), ModDB
<https://www.moddb.com/messages/inbox/338722> [geraadpleegd op 28-05-2018].
158 Caliphus & Dawnsbreaker, ‘Your mod (6 messages)’ (Bericht 4, 27 april 2017), MoDB
<https://www.moddb.com/messages/inbox/338722> [geraadpleegd op 28-05-2018].
159 Charles Dillon, ‘The Annals of the Four Masters. Irish history, kingship and society in the early seventeenth century’,
History Ireland: Reviews 2 (19) (maart/april 2011) <http://www.historyireland.com/early-modern-history-1500-1700/theannals-of-the-four-masters-irish-history-kingship-and-society-in-the-early-seventeenth-century/> [geraadpleegd op 27-42017].
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leggen. De ‘four masters’ waren zodoende symbolen van de heroïsche zelfopoffering, een ideaal dat
welig tierde binnen de nationale beweging van de twintigste eeuw. 160
Zoals Bernadette Cunningham beargumenteerd is dit beeld echter te eenzijdig. De ‘four
masters’ waren Franciscaner monniken die opereerden via internationale netwerken. Ze werden
geenszins vervolgt, maar konden zich door hun continentale netwerk juist inzetten voor de Ierse en
katholieke zaak. Dit deden zij middels een intensief selectieproces van de historische teksten, waarbij
ze soms moedwillig informatie weglieten om van de Annals een (chrono)logisch verhaal te maken. Zo
schuwden ze de term koning (ri) voor ‘kleinere’ Ierse koningen en gebruikten voor hen de term
tighearna (‘heer’). Derhalve konden zij het belang van de ‘High Kingship’ van Ierland benadrukken,
conform de opkomst van de gecentraliseerde, absolute natiestaten in deze periode. 161
Ondanks dit revisionisme worden de Annals nog vaak benaderd en begrepen middels de
oudere, twintigste-eeuwse standaard. O’Connor schrijft: “Like iconic texts the world over, the Annals

of the Four Masters […] is a work frequently cited, seldom read, and rather poorly understood. […]
through the various instrumentalizations of the text by cultural agents associated consecutively
with the Gaelic revival, [and] the nascent Irish state, […] this seminal text has been rather badly
served by the Irish academic community, who acknowledged it without explaining its
significance.” 162 Hierin ligt dan ook een groot gedeelte van de verklaring waarom nationalistische
ideeën omtrent deze – en andere teksten – nog steeds een grote invloed hebben op het populaire
beeld van dit werk en de periode die het beslaat.
Relevant is ook het contrast dat bestaat tussen Brian in de mod en zijn opponent, Sithric. In het

basisspel is Sithric net als Brian een middelmatig karakter. Hij is een intricate webweaver (zoiets als:
een spin in het web), de op een-na-hoogste gradatie binnen de intrige tak van onderwijs. Daarnaast
heeft hij vele positieve traits; kind, humble, chaste (kuis) en trusting. In de mod heeft Dawnsbreaker
echter flink wat wijzigingen aangebracht aan Sithrics traits. Nog steeds is hij een intricate
webweaver, maar alle positieve eigenschappen zijn veranderd in ‘zondige’ eigenschappen. Sithric is
deceitful (bedrieglijk), proud, arbitrary en lustful. Hij is zo’n beetje de tegenpool van de heldhaftige
Brian die Dawnsbreaker heeft gecreëerd in het spel. Hij is een bedrieglijk en verwerpelijk karakter en
daarmee de perfecte vijand.
Hiermee lijkt Dawnsbreaker een tactiek te hanteren die Poststructuralisten als Michel
Foucault, Jacques Derrida en Edward Said ook wel beschrijven als Othering. Zoals Alison Mountz het
omschrijft: “…these scholars relied on an approach known as social constructionism, which
Idem.
Thomas O’Connor, ‘Review: The Annals of the Four Masters: Irish History, Kingship and Society in the Early Seventeenth
Century by Bernadette Cunningham’, The Catholic Historical Review, 97 (4) (2011), 811-813.
162 Ibidem, 811.
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critiques the idea that true meanings underlie language. Rather, this approach holds that to name
(or categorize) something is to fix its meaning, often around a few essentialized attributes; to
‘other’ through the language of identification.” 163 In zijn invloedrijke werk Orientalism (1974),
beschrijft Said bijvoorbeeld hoe het Westen al sinds mensenheugenis Oosterse culturen contrasteert
met Westerse culturen. Met name vanaf de 18e eeuw is hieruit een discours ontstaan dat de Oriënt
en Europese koloniën beschrijft via negatieve connotaties als irrationeel, zwak en feminien. Deze
niet-Europese “Andere” staat tegenover de Europese cultuur, die rationeel, sterk en masculien is en
de Europese politieke en culturele heerschappij daarom legitimeerde en verklaarde. 164 Volgens zowel
Foucault als Said is dit een grotendeels imaginair, discursief proces in dienst van het creëren en in
stand houden van (geo)politieke macht en dominantie, dat ontstaan is in de periode van het
kolonialisme en later, tijdens de opkomst van de natiestaat. 165 Ook heden ten dage bestaan dit soort
discursieve, historiografische netwerken nog steeds en zijn ze daarom relevant om te (h)erkennen. 166
Dawnsbreaker’s karakterisering en positionering van Brian Boru (met positieve traits en
stats), tegenover zijn vijand Sithric Ivaring (met met name negatieve traits en stats), is ook zo’n
voorbeeld van Othering. Het volgt de traditionele Ierse historiografie rondom de Slag bij Clontarf, die
in het teken stond van romantisering en idealisering van de figuur Brian Boru. Die historiografie werd
beïnvloed door en ingezet bij de ontwikkelende percepties over de Ierse natiestaat, waarbij de slag
werd gevierd als een strijd van de Ieren tegen buitenlandse inmenging. 167 Daarbij werd Brian Boru
symbool voor de christelijke strijd tegen de heidense Other. 168 Die Vikingse, heidense Others werden
in de Cogadh Gaedhel re Gallaibh geportretteerd als slechte onderdrukkers, die eigenschappen
meekrijgen als ‘fierce’, ‘hard-hearted’, ‘cruel’, ‘barbarous’, ‘murderous’, ‘fearful’, ‘villainous’ en
‘ferocious’. 169 Dezelfde soort eigenschappen zien we bij Dawnsbreakers versie van Sithric terug.
4.2.2. Kingdom of Bosnia - Mennano
Laat ik vervolgens inzoomen op de interacties tussen de modder Mennano en zijn publiek. Op de
downloadpagina staat een omschrijving: “Here's the full and final version of the mod Kingdom of
Bosnia! This version is 1.2 and contains some small changes and I changed the colour of Bosnia to
blue (historically correct).” 170 De totstandkoming van deze ‘historische correcte versie’ komt al eerder
Alison Mountz, ‘The Other’, in: Carolyn Gallaghar et al. (red.), Key concepts in political geography (Londen/Los Angelos,
2009), 328–338, alhier 331.
164 Idem; Edward Said, Orientalism (New York, 1979), 3, 22, 40- 65-67.
165 Said, Orientalism, 47-48, 202-203; John Rieder, Colonialism and the Emergence of Science Fiction (2008), 76.
166 Said, Orientalism, 22.
167 Downham, ‘The Battle of Clontarf’.
168 Denis Casey, ‘Battle of Clontarf. Irish History – Showdown at Clontarf’ (versie 26-04-2016), Encyclopaedia Britannica
<https://www.britannica.com/topic/Battle-of-Clontarf> [geraadpleegd op 01-06-2018].
169 Lennon, ‘That field of glory’.
170 Mennano, ‘Kingdom of Bosnia 1.2’ (versie 05-09-2015), ModDB <https://www.moddb.com/mods/kingdom-of-bosnia>
[geraadpleegd op 28-04-2018].
163

41

terug, op de hoofdpagina van de mod. De maker, Mennano, zegt hier dat hij de mod zo “…historically
correct as possible” heeft gemaakt. 171 Wat houdt dit volgens Mennano in? Te zien is een discussie
(van 20 juli 2015 tot 5 september 2015) in de comment section tussen gebruiker dENd en
Mennano. 172
De gebruiker dENd doet een claim op historische correctheid, die later door Mennano wordt
geïmplementeerd bij zijn gewijzigde versie. Maar wat verstaat dENd onder ‘historische correctheid’?
Volgens hem moeten de kleuren van het wapenschild en het territorium op de wereldmap worden
gewijzigd in wit-zilver of blauw. Dit komt overeen met de ‘historisch correcte’ vlaggen en
wapenschilden van Bosnië-Herzegovina die eerder ook al aan bod kwamen bij de bespreking over de
Bosnische forumgroep waar zowel dENd en Mennano bijzitten (zie 3.3.1).
Daarnaast stelt dENd ‘more dynamic names’ voor: Komlinovic, Zlatonosvic. Waarom deze
namen beter zouden zijn zet dENd er niet bij. Vervolgens doet hij een territoriale suggestie: “Duchy
of Hum shoul be part of (Kingdom of Bosnia) k_bosnia.” Ook hierbij geeft hij geen expliciete reden.
Wel lijkt er op de pagina van Bosnische forumgroep (zie 3.3) een idealisering te zijn van koning Tvrtko
I van Bosnië. Onder diens heerschappij
hoorde dit gebied inderdaad onder Bosnisch
grondgebied. Dit was echter pas in de 14e na
Christus, niet over het verloop van het hele
spel. 173
Ook onderdeel van de door dENd
voorgestelde wijzigingen zijn het veranderen
van de cultuur van de ‘temporary title King of
Bosnia from Serbian to Bosnian’. In het spel
komt deze wijziging ook terug (zie afbeelding
13 hiernaast).
Tenslotte wil dENd meer karakters

Afbeelding 13: Bosnische cultuur, gecentreerd in het door
Mennano geïntroduceerde koninkrijk Bosnië. Bron:
Mennano, ‘Fully working bosnian culture’ (versie 4 juni
2015, ModDB <http://www.moddb.com/mods/kingdomof-bosnia/images/fully-working-bosnianculture#imagebox> [geraadpleegd op 13-06-2018].

toevoegen aan het spel. Dit is het enige punt
waarbij hij een verwijzing gebruikt, in dit geval naar een wikipedia-pagina. Het gaat om een pagina

Idem.
Idem.
173 John V. A. Fine, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest
(Ann Arbor, 1994), 370, 392.
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van heersers van Bosnië. De lijst die dENd hier doorstuurt is echter wederom beperkt tot de 14e en
15e eeuw. 174
Op de namen na lijkt Mennano alle wijzigingen te hebben doorgevoerd. Interessant hierbij is dat hij
zegt dat: “Duchy of Hum is now a de jure part of Kingdom of Bosnia, although occupied by Serbia for
now.” Hiermee onderkent hij dat – historisch – het hertogdom Hum pas later aan het Bosnisch
grondgebied is toegevoegd. Daarvoor was het constant in handen van verschillende Servische
prinsen en koningen. Pas vanaf 1326, met de opkomst van Stjepan II Kotromanić (de vader van Tvrtko
I), werd Hum langzaamaan aan het Bosnische grondgebied toegevoegd. 175 Desalniettemin kiest hij
ervoor om het koninkrijk Bosnië vast te leggen binnen de grenzen van Trvtko I’s koninkrijk.

Afb 14 en 15. Het koninkrijk Bosnië in Kingdom of Bosnia (links), zoals geïmplementeerd door Mennano. Rechts
het historische grondgebied van Bosnië in 1391, het jaar waarin Trvtko I sterft. Bron: Mennano, ‘Overview’
(versie 4 juni 2015, ModDB <http://www.moddb.com/mods/kingdom-of-bosnia/images/overview#imagebox>
[geraadpleegd op 13-06-2018]; Robert J. Donia & John V.A. Fine, Bosnia-Herzegovina: A Tradition Betrayed
(Londen, 1994), 29.

Mennano’s koninkrijk Bosnië is in het spel zelfs omvangrijker dan dat van Tvrtko I in diens tijd (zie
afbeeldingen 14 en 15). Dit komt echter ook gedeeltelijk door de technologische limieten van
Crusader Kings zelf. De hertogdommen bestaan uit verscheidene sub-gebieden, counties, oftewel
graafschappen. De grenzen van deze graafschappen staan over het verloop van het hele spel vast
binnen de codering van het spel. Zodoende vallen hertogdommen, koninkrijken of keizerrijken soms
groter of kleiner uit dan historisch gezien correct is. Het aanpassen van de codering van deze counties
uit het basisspel is uiterst lastig en dit is dan ook niet door Menanno gedaan.

Wikipedia, ‘Spisak bosanskih kraljeva’ (versie 10 september 2015)
<https://bs.wikipedia.org/wiki/Spisak_bosanskih_kraljeva> [geraadpleegd op 28-04-2018].
175 Fine, The Late Medieval Balkans, 142-143, 266-268, 278-280.
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Deze begrenzingen worden door Chapman en Linderoth ook wel de ‘limits of play’ genoemd. Het zijn
zaken die controverses kunnen oproepen, zoals ras, etniciteit, gender of nationaliteit, maar die in het
spel toch bepaalde technologische begrenzingen meekrijgen om het spel te vergemakkelijken.
Zodoende lopen deze thema’s het risico om bekritiseerd te worden, omdat ze de illusie kunnen
opwekken historisch-geladen thema’s te trivialiseren. 176 Emil Lundedal Hammar beschrijft hiervan
een voorbeeld, in het spel Assassin’s Creed IV: Freedom Cry. In dit spel kan de speller missies
ondernemen waarbij je slaven moet redden uit slavenkampen. Het behalen van deze missies levert
de speller betere vechttechnieken op in het spel. Volgens critici reduceren deze missies slaven weer
tot objecten: goederen die je kan bemachtigen om jezelf game-technisch te verrijken. 177 Deze
technische begrenzingen moeten mee worden gewogen bij het bekritiseren van dit soort geladen
beslissingen door mod- en gamemakers.
Desondanks maakt Mennano hier een duidelijke keuze in, door de gehele Duchy of Hum aan
het koninkrijk Bosnië toe te voegen. Hij had ook kunnen kiezen om de duchies in het spel aan te
passen, door counties eruit te halen. Zodoende had hij een evenwichtigere balans kunnen creëren in
de opmaak van het koninkrijk Bosnië. Daarentegen komt Mennano’s koninkrijk Bosnië grotendeels
overeen met Bosnië onder Trtvtko’s heerschappij. Toen was Bosnië op z’n grootst en bevatte het ook
gebieden van hedendaags Kroatië en Servië. 178
4.2.3. Mods en hegemoniale herinneringscultuur
De manier waarop Mennano dit geografische gebied ‘opeist’ en ‘toe-eigent’ voor zijn representatie
van het koninkrijk Bosnië, komt veelal overeen met wat Emil Lundedal Hammar hegemoniale
herinneringscultuur noemt. 179 Ditzelfde geldt voor Dawnsbreaker, die verscheidene elementen uit
het verleden pakt om zijn mod te construeren. Lundedal Hammar schrijft dat zowel het collectieve
als het individuele verleden wordt nagespeeld, gerepresenteerd en gereconstrueerd, onder andere
aan de hand van belangrijke data, herinneringen van trauma en publieke herdenkingsruimtes. 180
Hierbij ontstaat altijd een vermenging tussen heden en verleden aan de hand van een scala aan
verscheidene (contemporaine) discoursen en overblijfselen uit de tijd. 181 Mensen vormen dus
historische constructies. Die zijn niet per se onwaar of gefabriceerd, maar het zijn wel gekleurde

Adam Chapman & Jonas Linderoth, ‘Exploring the Limits of Play’, in: Torill Elvira Mortensen, Jonas Linderoth & Ashley M.
L. Brown (eds.), The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments (Londen, 2015), 137–153, alhier
149.
177 Lundedal Hammar, ‘Counter-Hegemonic Commemorative Play’, 380-381.
178 Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages, 23; McCarthy, ‘Bosnia-Hercegovina’, 632; Fine, The Late Medieval
Balkans, 266-268, 278-280.
179 Lundedal Hammar, ‘Counter-Hegemonic Commemorative Play’, 372-374
180 Ibidem; Astrid Erll, Memory in Culture (Basingstoke/Palgrave, 2011), 9.
181 Erll, A Companion to Cultural Memory Studies, 4; Lundedal Hammar, ‘Counter-Hegemonic Commemorative Play’, 372373.
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representaties van het verleden. 182Ze benadrukken bepaalde facetten van het verleden en sluiten
daarbij alternatieven uit.
Bij deze afbakening van informatie spelen machtsrelaties een belangrijke rol. Zij met de
macht over keuzes, maken – bewust of onbewust – beslissingen over wie of wat er wordt
gerepresenteerd en hoe. 183 Dit noemt Lundedal Hammar hegemonie en die wordt gekenmerkt door
een normalisering ten aanzien van sociale positionering van groepen. Zo noemt Lundedal Hammar
het voorbeeld van nationale historie, waarbij mensen uit een specifiek geografisch gebied zich gaan
identificeren met groepen uit ditzelfde gebied uit het verleden, losstaand van waarachtige culturele
en materiële overeenkomsten. 184 Dit gebeurt bij Mennano’s mod ook: Menanno modeleert het
geografische gebied van het huidige Bosnië – en het Bosnië onder Tvrtko I – naar een statisch,
vastgebeiteld historisch gebied, losstaand van de woelige historische, geografische, religieuze en
etnische geschiedenis van de Balkanregio. Bovendien homogeniseert hij de Bosnische cultuur in het
territorium, zoals te zien is op afbeelding Z. Echter, zoals Katherin McCarthy beschijft, kon in deze
periode noch over een taalkundig, noch een religieus, nog een etnisch homogeen Bosnisch gebied
worden gesproken. 185 Bij Dawnbreakers mod gebeurt dit op een iets andere manier. Zijn focus ligt op
de historische helden en figuren uit de Ierse geschiedenis.
4.2.4. Contra-hegemoniaal en contra-feitelijk
Niet iedereen lijkt het echter eens te zijn met Menanno’s ‘historische correcte’ grenzen of het nut
van de wijzigingen die deze mod doet. Zo schrijft gebruiker Shemshin een review met een cijfer van
1/10. In de review zegt hij: “You included Dalmatia into de jure Bosnia.This is completely
uneacceptable,also Bosnian culture is a complete fail for medieval Bosnia.Such a disgrace.Shame on
you.” 186 Zoals te zien is op Shemshin’s persoonlijke pagina, is hij een Kroaat. 187 Dit motiveert wellicht
zijn slechte review van de mod, omdat Dalmatië heden ten dage onderdeel is van Kroatië.
Ook het toevoegen van een specifiek Bosnische cultuur wordt in twijfel getrokken door
Shemshin. De gebruiker Garov doet dit ook in een bericht van 11 april 2018: “Bosnian culture?
Weren’t there only Croatian culture because Croats formed Kingdom of Bosnia?” De gebruiker
Narwhalloid voegt hier op 30 mei 2018 aan toe: “Any shred of an original medieval Bosnian culture

Lundedal Hammar,‘Counter-Hegemonic Commemorative Play’, 373.
Anna Reading, ‘Identity, Memory and Cosmopolitanism: The Otherness of the Past and a Right to Memory?’, European
Journal of Cultural Studies 14 (4) (2011), 379–394, alhier 383.
184 Lundedal Hammar,‘Counter-Hegemonic Commemorative Play’, 373-374; Marianne W. Jørgensen & Louise J. Phillips,
Discourse Analysis as Theory and Method (Londen, 2002), 32.
185 McCarthy, ‘Bosnia-Hercegovina’, 624.
186 Shemshin, ‘Shemshin says’ (versie 06-02-2016), ModDB <https://www.moddb.com/mods/kingdom-ofbosnia/reviews/634543> [geraadpleegd op 27-04-2018].
187 Shemshin, ‘Shemshin joined Jul 19, 2014’ (versie 19-07-2014), ModDB <http://www.moddb.com/members/shemshin>
[geraadpleegd op 27-04-2018].
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was destroyed by the Hungarian crusades against the Bogumils. Plus, rulers of the Kotromanić
dynasty crowned themselves "Kings of Bosnia, Dalmatia and the Serbs", so it's pretty fair to say they
were Serbiaboos and Croataboos. 188 Wederom wordt de historiciteit van een pre-14e eeuws, etnisch
Bosnisch koninkrijk Bosnië betwijfeld. De keuzes van de modmaker worden dus geenszins direct
aangenomen, maar hevig bediscussieert.
Thomas Apperley noemt deze discussie(groepen) ook wel counterfactual communities. Zowel
modmakers als -gebruikers dagen de ‘globalness’- oftewel het discours - van de geportretteerde
historie uit die door de maker en diens creatie wordt getoond. 189 Spelers nemen immers hun eigen
waardes, uitgangspunten en ervaringen mee tijdens het spelen van het spel. Spelers decoderen het
spel dus via hun eigen ‘discours’. 190 In Mennano’s geval daagt hij het hegemoniale discours van het
basisspel Crusader Kings II uit, om zijn eigen (hegemoniale) versie van het spel daartegenover te
zetten. Gebruikers als Shemshin, Garov en Narwhalloid dagen op hun beurt weer het werk van
Mennano uit, door hun historische ervaringen en meningen tegenover de geportretteerde
geschiedenis van Mennano uit te stallen. Zodoende zijn zowel de gecreëerde mods van Mennano en
Dawnsbreakers ‘counterfactual’ creaties, als de discussies die daaromtrent ontstaan. Volgens
Apperley vervaagt op het forum namelijk het spelen van het spel en het bediscussiëren en modden
ervan. 191 Op fora bespreken de gebruikers strategieën die ze vervolgens toepassen op het spel, of
spelers schrijven over hun spelervaringen. 192 Die discussies gaan vaak ook over historische realiteit
en authenticiteit. Gebruikers met een ‘local view’ kunnen generieke historie uitdagen en in sommige
gevallen leidt dit dan tot het aanpassen van het spel via een mod. 193
Zoals bij Mennano’s mod te zien is, leiden ‘counterfactual’ mods echter soms ook tot nieuwe
‘counterfactual’ reacties, in een cyclus van hoor- en wederhoor. Vergelijkbaar met Apperley, wordt
dit door Lundedal Hammar ook wel counterhegemonic commerative play genoemd. Lundedal
Hammar omschrijft dit als een soort agency, waarbij “…a game’s design features allow players to
playfully negotiate, and perform against, contemporary hegemony thereby influencing processes of
cultural memory. As such, counter-hegemonic commemorative play does not only recognize the
past in a symbolic manner through representational means, but also allows players to perform and

ModDB, ‘Comments (0 - 10 of 12)’ (versies 11-04-2018 & 30-05-2018) <http://www.moddb.com/mods/kingdom-ofbosnia> [geraadpleegd op 02-06-2018].
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actively resist the depicted past hegemony in a potentially cathartic way”. 194 Lundedal Hammar’s
omschrijving heeft met name toepassing op het ontwerpen van spellen door professionele game
studios en niet zozeer door modmakers. Wat mij betreft is het echter des te toepasselijker voor
modmakers, omdat zij het game design ook in eigen handen kunnen nemen en modeleren naar hun
smaak.

4.3. Tussentijdse conclusie
Al met al doet de hegemoniale herinneringscultuur die (onbewust) wordt nagestreefd op de fora ook
wel denken aan invented traditions. Eric Hobsbawm en Terence Ranger definiëren een invented
tradition als een traditie of praktijk die oud lijkt of zou zijn, maar in werkelijkheid vaak recent is en
bovendien vaak “uitgevonden”. Hun theorie heeft met name betrekking op tradities in de nationale
cultuur, omtrent nationale identiteit, legitimatie en saamhorigheid. Door heden en elementen uit
het verleden aan elkaar te koppelen en constant te reproduceren en repeteren, trachten natiestaten
continuïteit te creëren in een verleden met vele breukpunten. De aangebrachte continuïteit is dus in
veel gevallen fictief, omdat de ervaren continuïteit constant wordt gekenmerkt door breukpunten,
revoluties of evoluties. Desalniettemin wordt het gecreëerde verleden niet als fictief ervaren, maar
zoeken mensen juist continuïteit en vastigheid met deze invented traditions. 195
Al deze elementen zijn ook te herkennen op het forum. Er is sprake van een vermenging van
heden en verleden. Ook is er sprake van repetitie en ritualisering van historisch-culturele en –
politieke lieux de mémoire, die samen worden gebracht in een soort collage van afbeeldingen en
verhalen. In de mods worden deze vervolgens gerepresenteerd door verwijzingen naar bijvoorbeeld
Trtvtko I’s koninkrijk en diens grenzen, historische helden en andere elementen als vlaggen en
nationale kleuren. Daarmee worden de mods feitelijk een soort hommages aan de Bosnische en Ierse
nationaliteit en identiteit. Het is een formalisering en ritualisering van de nationale identiteit, die
wordt opgewekt door repetitie van elementen – brokstukken – uit het verleden. 196 De mods zijn zelf
geen invented traditions, maar het product van verscheidene samengeraapte invented traditions –
vlaggen, helden, heraldiek, historische locaties, enzovoorts – die tezamen de nationale identiteit
vormgeven. Daarmee zijn deze mods voorbeelden van wat ik graag heritage modding wil noemen.
Dit definieer ik als volgt: het aanpassen van een gecomputeriseerde game, waarbij een modder –
met of zonder intentie – een hegemoniale, nationale herinneringscultuur vertoogt en nabootst.
Belangrijke elementen van dit proces zijn de vermenging van heden en verleden, met daarbij een
ritualisering en repetitie van een meervoud aan lieux de mémoire.
Lundedal Hammar, ‘Counter-Hegemonic Commemorative Play’, 387-388.
Eric Hobsbawm & Terence Ranger, The Invention of Tradition (Cambridge, 1983), 1-2.
196 Ibidem, 4.
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Conclusie
In dit exploratieve, multidisciplinaire onderzoek heb ik een poging gedaan om meer grip te krijgen op
het maakproces van historische game mods. Hierbij werd voorgeborduurd op het werk van game- en
modwetenschappers Thomas Apperley, Adam Chapman en Gareth Crabtree, die allemaal op hun
eigen wijze betoogden dat modmakers fungeerden als (amateur)historici, met een kritische
instelling. Zodoende werden de twee mods Irish History (door Dawnsbreaker) en Kingdom of Bosnia
(door Mennano) van het modding forum ModDB bekeken, alsook de forumpagina’s van deze mods.
Op deze manier werd getracht om aan het bestaande discours een nieuwe laag toe te voegen,
namelijk de interactie tussen modmakers en modgebruikers bij het maakproces van de mods en de
invloed van het hele forumnetwerk op ditzelfde proces. Dit werd gedaan aan de hand van een
narratologische invalshoek, in de vorm van een kritische discoursanalyse van het forum, de daarop
voorkomende interacties en het gebruik van kennis en macht. Met name werd gelet op taalkundige
constructies rondom historische waarheden, representaties en accuraatheid en nationaliteit,
afkomst, etniciteit en identiteit.
In hoofdstuk 3 werd daartoe allereerst uitgewijd over het forum als netwerk en netwerkfacilitator. Daarbij merkte ik op dat er onder andere categorisering wordt aangebracht op het
netwerk aan de hand van zoektermen, de zogenaamde styles en tags. Bij deze styles en tags
gebruikte één modmaker zoektermen die historisch realisme propageerden. Daarnaast bleek het
forum een avatar systeem te gebruiken, waarbij forumgebruikers werden beloond voor activiteit op
het forum. Zodoende werd getheoretiseerd dat dit systeem hiërarchie, peer pressure en daarmee
(historische) kritiek op het forum zou kunnen aanmoedigen. Daarmee zouden dan de theses van
Crabtree, Chapman en Apperley kunnen worden bevestigd dat het brede modpubliek historischkritisch te werk gaat. De profilering van de modmakers via hun avatars, groepen en netwerken gaven
echter een ander beeld. Beide modmakers bleken te opereren binnen een netwerk met een
nationale, hegemoniale herinneringscultuur, waarbij werd verwezen naar een collage van lieux de
mémoire. Dit concept van hegemoniale herinneringscultuur werd onder andere ontleend aan de
cultuur- en mediawetenschapper Emil Lundedal Hammar. Binnen deze hegemoniale
herinneringscultuur werden feit en fictie vermengt.
In hoofdstuk 4 werden deze bevindingen vervolgens getoetst, aan de hand van een
diepteanalyse van het vormingsproces van de mods en de uiteindelijke resultaten die dit proces
voortbrengt. Hierbij werd allereerst gefocust op de omschrijving die werd gegeven voor de mod op
het forum. Daarna werden de (historische) interacties die de mods voortbrachten behandeld.
Tenslotte werden de doorwerking van beiden in de vormgeving en toevoegingen in de mod zelf
bekeken. Hieruit kon ik wederom bevestigen dat de modmakers opereerden in een hegemoniale,
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nationale herinneringscultuur, die bovendien deed denken aan de invented traditions beschreven
door Eric Hobsbawm en Terence Ranger. Kenmerken van deze hegemoniale herinneringscultuur
waren onder andere de koppeling van verleden en heden en repetitie, reproductie en ritualisering
van historische mythes en legendes. Tenslotte stelde ik voor om bij de bestudering van mods een
nieuwe invalshoek te overwegen, namelijk heritage modding. Heritage modding omschreef ik daarbij
als een proces waarbij een gecomputeriseerde game door een modder wordt aangepast. Hierbij
ontstaat dan – met of zonder intentie – een vermenging van heden en verleden, met daarbij een
ritualisering en repetitie van een meervoud aan lieux de mémoire. Dit zijn, zoals Pierre Nora het
beschrijft, fysieke of non-fysieke entiteiten die, al dan niet bewust, symbolen zijn geworden van
(nationaal) erfgoed in een publieke herinneringscultuur. Zodoende wordt in een heritage mod een
hegemoniale, nationale herinneringscultuur vertoogt en nagebootst.
Voor het game theory debat ten aanzien van narratologie tegenover ludologie, bevestigt dit
onderzoek wat mij betreft nogmaals de waarde van een meer klassieke, narratologische
benaderingswijze. Het vormingsproces van mods toont zich als een uitermate ingewikkeld proces
met daarachter verscheidene lagen van macht, taal, (historische) kennis en sociale netwerken.
Hiervoor leent een (kritische) discoursanalyse zich nog steeds goed, aangezien het de
machtsprocessen en instituten die achter dit vormingsproces zitten bloot kan leggen.
Dit onderzoek heeft daarnaast ook een aandeel in het bredere debat over populaire
historische cultuur als fenomeen. Het laat zien dat – anders dan Gareth Crabtree, Adam Chapman en
Thomas Apperley beargumenteren – de behandelde modmakers vrij weinig bronkritiek toepassen, of
überhaupt literatuur of bronnen gebruiken. Over het algemeen bouwen ze juist voort op de vaak
nationale historische mythes en clichés, die door de eeuwen heen op allerhande wijzen zijn
gereproduceerd en doorgegeven. Zodoende lijkt de these van Apperley dat modmakers bijdragen
aan het historische debat, door vele pluriforme versies van historie naast de bestaande, hegemoniale
en lineaire historie te plaatsen, enigszins ontkracht te zijn. In zekere zin zijn de heritage mods die
deze modmakers produceren dus inderdaad ‘cheap substitutes’ voor het ‘lost object’ dat historie is,
zoals Vivian Sobchak het beschrijft. Dit lijkt daarmee de aanname van wetenschappers als Ludmila
Jordanova en Jerome de Groot te bevestigen dat public of popular history qua inhoud en vorm veelal
afwijkt van de academische norm.
Dit betekent echter niet dat historische mods in de regel op deze manier opereren. Tijdens
mijn zoektocht naar geschikte mods, heb ik ook veel varianten langs zien komen die een meer
pluriforme, kritische insteek lijken te hebben. Deze mods trekken over het algemeen ook een groter
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publiek aan, dat bovendien nog actiever en kritischer bij het makingsproces betrokken lijkt te zijn. 197
Hier liggen dus wellicht kansen voor verder onderzoek, bijvoorbeeld om aan te tonen dat Crabtree’s
bevindingen over kritische, semi-professionele modmakersteams ook opgaan voor het bredere
publiek dat de mods aantrekt.

Een voorbeeld is de mod Pharaohs & Consuls, gemaakt door gebruiker Godream_Interactive. Deze mod wilde ik in eerste
instantie ook behandelen, maar wegens de beperkte omvang die deze scriptie kan hebben, heb ik gekozen me te focussen
op enkel deze twee mods. Zie hiervoor: Godream_Interactive, ‘Pharaohs & Consuls Crusader Kings II mod | TBD’ (versie 23
maart 2017) <https://www.moddb.com/mods/pharaohs-consuls> [geraadpleegd op 11-06-2018].
197
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Bijlages 1-6
Al deze bijlages zijn afkomstig van mijn persoonlijke account op ModDB, die zodoende niet
toegankelijk is voor algemene vrijgeving. Bron: “ & Dawnsbreaker, ‘Your mod (6 messages)’ (Bericht
1-6, 26-28 april 2017), ModDB <https://www.moddb.com/messages/inbox/338722> [geraadpleegd
op 28-05-2018]. Zodoende zijn hier alle zes correspondenties in de bijlages opgenomen.

Bijlage 1

Online
Caliphus Apr 26 2017 says:
Hello there fellow moddber,
Allow me to introduce myself. My name is Bob Hermkens, a history student at Radboud University in Nijmegen,
the Netherlands. First of all, let me say I really enjoy edyour mod. This is especially the case since I am
currently writing a master's thesis on historical game mods. In this context I would like to ask you some
questions, if you are willing to answer. I was wondering what your motivations were for creating this mod. Was
there a particular goal that you wanted to achieve by making this mod?
You stipulate that it was partially because of your appreciation for your Irish heritage and the lack of historical
acknowledgement thereof in the base game. Would you care to talk about this topic in more detail?
It would be nice to hear more about these motivations, if you are willing to speak about it.
Looking forward to your response,
Bob Hermkens
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Bijlage 2

Dawnsbreaker Apr 26 2017 says:
Hello Bob, nice to make your acquaintance. I'll try to answer your questions as best i can but i haven't thought
too much about my mod for a long while, though your message somewhat reminded me that i would like to do
more with it. Perhaps when i get some work out of the way i might try and update it more. but i digress, onto
your questions. In writing this i'll assume you are familiar with Crusader Kings II.
So originally i got inspiration for this mod from playing Crusader Kings II itself. I noticed a lot of lack of work
when it came to historicity in the game (not purely Irish historicity) which really dissapointed me, and made
me think i should change it.
I saw that Brian Boruma, one of the greatest Irishmen of all time was not given his rightful title as High King of
Ireland, and that he had some very lackluster traits. Dutiful Cleric? Wroth?! And randomly generated traits
too?! This is perhaps the only Irishman in all history to have ruled a united Ireland! And these are the traits
they give him? This legendary Irish Warrior King?! Since i respect and revere the figure of Brian this made me
quite upset, especially at Paradox, for a game that purports itself to be very historically accurate to not even
portray one of the most famous Irish leaders of all time properly and justly. I'd wanted to do something in
gaming for a long time as i'd always had a big interest in trying my hand at modding and making or changing a
game. This plus my frustration with the games historicity led me to start my Irish history project.
To be a little more in depth, i'd thought about getting into the gaming industry, being a coder, making a game
or working on a great game and so this was something i would be very proud to make. My own mod. And to give
you a feeling of what Ireland means to me - I grew up with a father and grandfather who have all been born
and raised in Australia, to Australian parents, but who have still not forgotten and remain very proud of their
Irish roots. I'm not exactly an Irish nationalist to be clear, i crack jokes all the time at the Irish's expense to
'annoy' my dad when we're joking about. Joke about potatoes and their poor military history, and their history
with alcohol and the like
So while i am proud of my Irish heritage and do have a special spot in my heart for
Ireland and her people, i'm not an irish supremacist or someone who can't take a joke at Ireland's expense.
For now not certain what else to write but i would be more than happy to answer any other questions you put
forward to the best of my ability, and hopefully help you out
Cheers - Michael
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Bijlage 3

Online
Caliphus Apr 27 2017 says:
Hello Michael,
First of all, thank you very much for replying in such detail and being open about your thought process and
motivation. That is helping me do my research greatly. Your answers were very clear, but they also raised more
questions for me, which I am hoping you could elaborate on.
One of your greatest motivations for making this mod is historicity, you say. This goes especially for the traits
and titles that (historical Irish) figures are due, which you say Paradox sometimes screw up. In this regard, I
was wondering on which sources you base your historical claims for the traits, titles and historical figures you
add and edit with your mod? Did you for example use online databases, websites or newsletters? Did you use
historical (scientific) publications, books or articles? Or did you use knowledge you picked up from stories
people around you told you? Or other sources?
Let me stipulate here, none of the above are ''wrong' or 'right' as far as I'm concerned. I'm just trying to map
how mod makers such as yourself (historically) construct their work.
Kind regards,
Bob
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Bijlage 4

Dawnsbreaker Apr 27 2017 says:
Traits, titles, birth dates and deaths, and how they died were the main things i focused on. And it should be
noted while i did start off with the High Kings of Ireland i had ambition to go further with my mod and try to
more accurately portray as many people as i could.
So the sources i got from were, and this is somewhat embarrassing, Wikipedia. Though. I did look up each king
individually looking for alternate sites to see if the information matched up, or to look for more information
that i could use to see what kind of a man they were. I also obtained a copy of the historical work "Annals of
the Four Masters" to look over. Most of the wiki pages and indeed any sites with information on the Kings would
have information straight out of the Annals of the Four Masters.
For King Brian i went to as many as 5 or 6 sites looking for every piece of information i could about the man. I
read entire pages to scrape up every little thing written about him so i could get a grasp of his personality, his
achievements, and what the man was really like. I DID try to do this with many of my kings but in no such
depth as i did with Brian. I really tried to 'get in the mind' of Brian so to speak. Unfortunately, with Brian and
so many of the other Kings, information is scarce.
I also would like to point out, while i obviously have some bias, i tried my best to accurately portray each king,
flaws and all, as if i was a random person who had read about them. None of the kings were perfect after all.
The only one i 'may' have gone a bit overboard with is Brian. Ill admit that, as i said before i revere him as a
figure very much.
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Bijlage 5

Online
Caliphus Apr 27 2017 says:
Once again, thanks for the answers. Great help. I had three last questions for today, which I hope you can
answer as elaborately as possible:

•

You mention you looked up each king individually on alternate sites for check-up. Do you recall which sites
these were? And how did you judgewhich site/source portrayed the figure you were trying to edit in your
mod correctly?
• As for King Brian, the same questions apply: do you still know (some of the sites) which you visited? And
how did you judge the information on these sites accordingly?
• And finally, on a more general notion: whilst searching, do or did you ever check what kind of site you
were visiting? What I mean with this is; did you ever consider what the political, religious or commercial
motivations behind a website could be? Did you check whether a site had a certain reputation or
(scholary/scientific) background?
Same as before applies. There are no 'right' or 'wrong' answers; it's about trying to dig up the construction and
thought process behind your historical mod. These are my last questions for today. I'll keep you posted on my
progress and I'll let you know once I have more questions. Of course it's up to you if you want to apply, you can
say no any time.
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Bijlage 6

Dawnsbreaker Apr 28 2017 says:

For your first question, i mainly just looked at the first site i could find with a good amount of information. by
good amount i mean close to or more than the wiki article on said king had. As i said there isn't a lot known
about these kings and their are very few contemporary sources mentioning them, and the reliability of some of
those said sources is of course questionable. But i did the best with the information i could get.
Just a note, I unfortunately can't really remember the sites i used since it was over a year ago, so it's hard for
me to properly answer your question but i do have a few things to say. With Brian i wasn't just content to read
his wiki page. It didn't have enough, and i especially wanted to know more about his final battle. The battle in
which he died at, Clontarf. For my sources all that i can say is that i looked him up and went with several of
the top sites i could find. Editorials on him, Irish history sites and Irish heritage sites i remember. When it came
to the sites that seemed purely Irish i would remind myself that these sites could and probably would contain
some bias, and probably embellish the character of Brian himself. To try and formulate the most accurate
depiction of Brian, and indeed all the kings, i looked at the different sources i had and tried to see 1. what
information was common to them all, and 2. What was the most likely. By 'likely' i mean trying to separate
legends and myths from the truth. The 1000 year anniversary of the battle of Clontarf was in 23 April 2014 and
many people, non-Irish included wrote about Brian trying to do the exact same thing as i did. Find out who he
was and separate myth from reality. So i had a good, or decent amount of sites to go on.
With such scarce information i should say i couldn't be altogether picky with what i got, or its reliability or
validity. I just had to crosscheck as best i could and use my own brain to sort out myth from history.
Sorry if i didn't give you enough here, I've tried to write as much as i can.
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