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Door Peter Teffer
Amsterdam/Parijs. Super Mario,
PacMan, Donkey Kong. In de afgelo-
pen decennia zijn deze figuren meer
geworden dan alleen hoofdrolspe-
lers uit computerspellen. Ze zijn, zo
vindt een groeiende beweging we-
reldwijd, dat ze deel zijn gaan uitma-
ken van ons cultureel erfgoed.

Recent konden bezoekers van het
Grand Palais in Parijs games als Pong
en Street Fighter spelen. Vorig jaar
heropende na elf jaar het Computer-
spielemuseum in Berlijn en ook in
Frankrijk en Italië zijn plannen voor
een permanente expositie. Vanaf de-
ze week kent Nederland zelfs twee
permanente gamesmusea.

„We vinden het belangrijk dat dit
cultureel en industrieel erfgoed be-
houden blijft”, zegt John Groene-
wold, een van de twee eigenaren van
het Bonami Spelcomputer Museum.
De collectie, sinds eind juli vorig jaar
te bezichtigen in het voormalige ge-
meentehuis van Epe (Gelderland), is
voortgekomen uit de verzamelwoe-
de van Groenewold en zijn vrouw
Naomi. In Epe kunnen bezoekers 35
spelcomputers bespelen, bij het stel
thuis staan er nog veel meer.

Ook Vincent Peroti, oprichter van
het Game Museum Amsterdam
(GMA), onderstreept het culturele
belang van games. Het museum aan
de Nieuwezijds Voorburgwal in Am-
sterdam gaat deze week open. „Som-
mige games hebben zoveel bekend-
heid gekregen – Donkey Kong, Space
Invaders, PacMan – dat die zeker be-
waard moeten worden”, zegt Peroti,
op een van de zeven verdiepingen
van het met eigen geld gehuurde
museumgebouw. De ruimtes zijn
nog leeg, op een paar fitnessappara-
ten na die herinneren aan de vorige
huurder. Een week voor de opening
moeten de arcadekasten en spelcom-
puters nog arriveren. Het GMA zal
spelcomputers exposeren uit de ver-
zameling van ‘Epe’ en later ook van
andere Nederlandse verzamelaars,
maar het museum bouwt ook een ei-
gen collectie op. De twintig mede-
werkers komen uit de bijstand, het
museum fungeert als een reïntegra-
tieproject. Het is ook een commer-
ciële onderneming, met een toe-
gangsprijs van 12,50 euro moet het
museum zichzelf bedruipen.

Peroti: „We hebben exemplaren
van Atari, Magnavox en arcadekas-
ten met Pong. Er zijn nog objecten
die we graag willen hebben, maar die
bij Nederlandse verzamelaars niet te
vinden zijn, zoals een bepaalde kast
van Space War. Dat is een arcadespel
uit de jaren zestig, die al gauw tussen
de 10.000 en 20.000 euro kost.”

De gamesindustrie levert jaarlijks
miljarden op, maar ook cultureel

Pacman als cultureel erfgoed.
Deze week opent het Games
Museum Amsterdam, waar
oude computergames worden
bewaard. Ook elders dringen
games door tot het museum.

De Italiaanse loodgieter Mario, in 1981 gedebuteerd in Donkey Kong, werd de mascotte van Nintendo. Foto AP

Ontwerp voor het spel Pac Man van Johansen Krause uit de jaren 1981-1983.

Super Mario maakt deel uit van k u n s t g e s ch i e d e n i s
Atari spelcomputer. Het Japanse
Atari betekent ‘A a n va l ’. Foto AP

zijn games een factor van belang ge-
worden, zegt Jean-Sébastien Bruga-
lat, van de Franse organisatie
MO5.com, die zich inzet voor de con-
servering van cultureel invloedrijke
games en een permanent gamesmu-
seum. „Vroeger werden videogames
geïnspireerd door films. Nu zien we
dat veel films zijn voortgekomen uit
games”, zegt Brugalat in het Grand
Palais in Parijs. Dat statige museum
huisvestte tot vorige week de door

MO5.com samengestelde expositie
‘Game Story’, over de geschiedenis
van het computerspel. De expositie
trok 56.000 bezoekers, gemiddeld
1.000 per dag. „Videogames worden
door zo veel mensen gespeeld. Meer
en meer wordt het belang van games
erkend door instituties, zoals het
Grand Palais.” Brugalat wijst op het
feit dat in deze vleugel van het muse-
um bezoekers een potje gamen, ter-
wijl verderop werken van Picasso en
Cézanne hangen. Niet alleen het
Grand Palais, maar ook het gerenom-
meerde Smithsonian in Washington
ziet het belang van games. In maart
begint daar de tentoonstelling ‘The
Art of Video Games’. En begin vorig
jaar stonden er in galerie Mediamatic

in Amsterdam arcadekasten omdat
deze, zo zei directeur Willem Veltho-
ven, „onderdeel van de kunstge-
s ch i e d e n i s ” zijn geworden.

Over de vraag of games kunstwer-
ken kunnen zijn wordt al een tijdje
gedebatteerd. Filosoof Rob van
Grinsven studeerde vorig jaar af aan
de Universiteit Utrecht met de scrip-
tie ‘Games als Kunst?’ waarin hij dit
debat onderzocht. „Instituten als het
Smithsonian proberen van games
kunst te maken door ze in het muse-
um te exposeren. Maar iets is niet
meteen kunst zodra het in een muse-
um staat. Dat zou ook geen nuttig
criterium zijn om de vraag ‘wat is
kunst’ te beantwoorden, sterker nog,
het is een cirkelredenering. Er is niet
één instituut of één criterium dat de-
ze vraag kan beantwoorden, maar
het gaat om een complex samenspel
van de kunstenaar en zijn intenties,
het kunstwerk, het publiek, de insti-
tuties, kunstopleidingen, musea et
cetera”, aldus Van Grinsven.

In ieder geval is een van de obsta-
kels voor games om als kunst te wor-
den gezien, aan het verdwijnen. De
interactiviteit die inherent is aan het
medium, stuitte in het verleden op
weerstand in de kunstwereld. Maar
dat is aan het verschuiven. Van Grins-
ven: „Dat komt vooral doordat de rol
van het publiek ook in de traditione-
le kunstwereld aan het veranderen is.
Interactiviteit wordt steeds meer ge-
accepteerd, bijvoorbeeld bij installa-
tiekunst of theater. Maar het is voor-
al traditionele kunst die meer op ga-

mes gaan lijken, dan andersom.”
Net als in het Bonami kunnen be-

zoekers van het GMA in Amsterdam
er zelf ook videogames spelen, ver-
telt oprichter Peroti. „We streven er
naar om van elk apparaat twee exem-
plaren te hebben. Er kan er dan een
bewaard blijven voor het nageslacht
en bezoekers kunnen het spel spelen
op het andere exemplaar.”

Een probleem met het bewaren
van games in vergelijking met ande-
re culturele uitingen zoals schilder-
kunst of beeldhouwwerken, is dat de
dragers van de spellen snel veroude-
ren en relatief makkelijk stuk kun-
nen gaan. De Japanse fabrikant Nin-
tendo alleen al heeft sinds het Nin-
tendo Entertainment System (NES,
1983) ruim dertig verschillende ga-
mesconsoles uitgebracht. Hoe be-
houd je spellen die gemaakt zijn voor
apparaten die niet meer geprodu-
ceerd worden? Een methode is emu-
latie, het nabootsen van het oude sys-
teem op bijvoorbeeld een pc. Zo heeft
MO5 voor de expositie in Parijs de
Amerikaanse console ColecoVision
geëmuleerd, omdat de organisatie
het origineel niet te pakken kreeg.

John Groenewold van het Bonami
Museum ziet niets in de ‘emulator’-
beweging. „Ik vind het beter om dan
de console zelf opnieuw te bouwen.
Je moet zo’n game toch in de origine-
le staat spelen?”
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