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is een comedian in hart en nieren. Naast zijn stand-upoptredens,
is hij vooral actief achter de schermen van bekende, Belgische tvprogramma’s. Als freelancer levert hij bijdrages aan onder andere
‘De Slimste Mens ter Wereld’ en ‘Tegen de Sterren Op’.

Gamehormonen
Hoe vaker ik speel, hoe meer opmerkelijke wijzigingen in mijn karaktereigenschappen ik begin vast
te stellen. Erger nog, niet bij mij alleen, maar bij de
overgrote meerderheid van mijn gamematen blijkt
langdurige blootstelling aan videogames toch een
bizarre karakteriële nevenwerking met zich mee te
brengen. Initieel waren ze mij niet opgevallen en had
ik ze ook nooit durven te linken aan mijn geliefde
digitale hobby. Maar na ruim onderzoek, een diepgravende studie, proefondervindelijke vergelijkingen
en een hoop nattevingerwerk weet ik het 100% zeker:
Er zit iets diep verborgen in de broncode van games
dat ons tot in de kern van onze genen langzaam maar
zeker aan het herprogrammeren is.

HET ZIJN DIE LEVENSJAREN VAN TETRIS-INDOCTRINATIE
DIE HET ERGST HUN SPOREN HEBBEN ACHTERGELATEN.
VAN BOEKEN EN GAMES OVER BORDEN TOT POTTEN:
ALLES STAAT GESTRUCTUREERD IN MIJN KASTEN
De eerste vermoedens van een groot industrieel
gamecomplot kwamen er na een match FIFA 14.
Toen ik tijdens een tussenfilmpje eventjes opzij keek
naar mijn medesporters, besefte ik dat het niet is
omdat je FIFA, NHL of Madden NFL speelt, dat je er
‘sportiever’ uitziet. Nee, eerder het tegendeel is waar.
De wereldkampioen online-NBA is met 99,9% zekerheid een kleine 11-jarige Chinees van 190 kilo. Ik
betwijfel dan ook ten sterkste of onze Oost-Aziatische
vriend echt een basketbal door een ring van 45 centimeter doorsnede op 3 meter hoogte kan gooien
zonder hulp van de squarebutton … of een ladder.
Ook racegames hebben het er niet gemakkelijker op
gemaakt om te rijden in het echte verkeer. Even je
buur op het middelste baanvak een ‘duwke’ geven of
het bumper-tegen-bumper-spelletje op het uiterst
linkse vak spelen, lukt in het echte leven net iets
minder succesvol en met net iets meer kans op schade
en kleerscheuren dan in pakweg Need for Speed,
MotorStorm of GTA. Mijn close encounters met een
vrachtwagen van the first kind op het rechtse vak zijn
daar het lijfelijke bewijs van. Eens de wagen kapot
is gereden, kun je hem niet meer resetten naar het
wegdek in de correcte rijrichting door snel even op
select te duwen. De Renault Scénic van mijn vrouw
had ook voor het ongeval geen select-knop.
Ondanks deze voorbeelden bemerkte ik bij mezelf
toch een hogere betrokkenheid met de gameperso-

nages met wie ik soms dagen of weken in besloten
sfeer mocht doorbrengen. Ik werd sentimenteel bij de
onthullingen in bijvoorbeeld Heavy Rain, voelde mij
machteloos bij het slot van onder andere Red Dead
Redemption en reageerde geschokt bij de plottwists
van BioShock en inFAMOUS. Om maar te zwijgen
over alle paranoia en achtervolgingswaanzin door
het spelen van een half dozijn shooters, waarbij je
beste kompaan plots je grootste vijand blijkt. Geloof
het of niet, maar er zijn toch ettelijke liters tranen
weggevloeid in de sofa bij het doorworstelen van
de talrijke emotionele verhaallijnen. De poetsvrouw
merkt het altijd als ik weer eens een nachtje heb
gegamed. Zout water laat moeilijk te verwijderen
vlekken achter op het parket.

Barcodes
De omvang van het complot begon me pas echt
te dagen tijdens een standaard bezoek aan de plaatselijke supermarkt. Ik ben namelijk van de Tetrisgeneratie. Ik ben geboren, opgegroeid en – ondanks
wat veel kwatongen beweren – ook volwassen geworden met het meest verslavende puzzelspel dat ooit
op de wereldbevolking is losgelaten. Het zijn die
levensjaren van Tetris-indoctrinatie die het duidelijkst hun sporen op mijn zwakke mannelijke geestesgesteldheid hebben achtergelaten. Het is zo dat de
boeken, games en dvd’s in mijn kasten volgens genre

en alfabet gerangschikt staan. Ook
de etenswaren, borden, potten en
dies meer staan perfect gestructureerd in de keuken- en opbergkasten.
Maar het spreekwoordelijke Belgische
muntstuk uit vorige eeuw begon pas
te vallen tijdens het inpakken van de
aangekochte voedingswaren bij de
selfscan-kassa. Daar mag je – zoals
het woord zegt – zelf de barcodes
van je boodschappen scannen en je
aankopen in de zakken steken. Dat
inpakken gebeurt altijd volgens de
logica die meneer Tetris mij al die
jaren heeft aangeleerd. Onderaan in
de zak beginnen met de harde dingen
met een uitgesproken rechthoekig profiel. Voldoende
puzzelen tussen de grote, kleine, platte en dikke
producten om als eerste onderaan een volle lijn te
creëren. Zo stapel je steeds verder in lijnen omhoog
tot je bovenaan de zak komt met zo weinig mogelijk
tot geen luchtgaten. Deze kunstvorm eist voldoende
concentratie, dus laat je niet opjagen door andere
aanschuivende klanten. Doe het grondig, perfect, gecontroleerd … maar een mentale chronometer maakt
het natuurlijk nog net iets leuker. Elke keer ik een
lading inkopen vakkundig ingepakt had, stond ik versteld van de tevredenheid die dit met zich meebracht.
Ik stond afgelopen week echter nog meer versteld van
de verafschuwing en de ongegronde wrok die ik voelde
toen ik aan een onverwachtse controle bij de selfscan
werd onderworpen. De winkelbediende haalde één
voor één alle vakkundig ingepakte koopwaren weer
uit de zak om deze allemaal opnieuw ter controle in
te scannen. Na die totale verwoestende machtsgreep
werd ik volkomen aan mijn lot overgelaten, terwijl
een tros ongeduldige gieren op mijn plaatsje aan de
selfscan aan het azen waren. En pas op dat moment
raakte de frank de grond en begreep ik het.
De optelsom van dwangmatig shoppen, de opruimwoede, het abominabel rijden in de wagen,
het allesbehalve foutloos parkeren, het gebrek aan
sportieve talenten, de emotionele labiliteit en de
onvoorspelbare mood swings lieten maar twee mogelijkheden open. Ofwel verhoogt veelvuldig en langdurig gamen het niveau van vrouwelijke hormonen
in een mannelijk lichaam. Ofwel ben ik een neuroot
die het verkeerde genre games speelt. En aangezien
‘twijfelen aan zichzelf’ ook weer typisch vrouwelijk
is, blijf ik momenteel bij mogelijkheid 1.
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