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Events & Beleven

Volgens Huizinga en Caillois is een event dus spel, maar herkennen we dat?
Bij het bestuderen van spel en speltheorie ontdekten we de verklaring voor de
bijzondere intensiteit en indringendheid van de spelbeleving. Dat maakte ons
nieuwsgierig. Als er werkelijk een parallel te trekken is tussen de spelbeleving
en de eventbeleving, zouden we op een belangrijk ‘geheim’ zijn gestuit. Gaandeweg werd dit eerste inzicht voor ons een overtuiging. Events hebben een
spelkarakter. Dat gegeven werd de basis van het 5 Wheel Drive-concept. In dit
concept laten we zien wat de beleving mogelijk maakt, genereert, in stand houdt
en versterkt. Al lezend wordt duidelijk wat de betekenis van het spelkarakter is
voor de praktijk van de events. Eerst lopen we de kenmerken van spel langs en
laten we zien dat die kenmerken ook terugkomen in events.
2.1.1

Kenmerken van spel

De historicus en grondlegger van de Nederlandse cultuurwetenschappen Johan
Huizinga (1872-1945) publiceerde in 1938 zijn meesterwerk Homo ludens, proeve
eener bepaling van het spelelement der cultuur, kortweg de Homo ludens (1974,
oorspr. 1938). Huizinga bracht naar voren dat de mens zich niet alleen onderscheidt als homo sapiens (de wijze mens) en homo faber (de creërende mens) maar
ook als homo ludens (de spelende mens). De Homo ludens is een pleidooi voor het
grote belang van spel in en voor onze cultuur. Huizinga stelt dat het spel niet een
onderdeel van de cultuur is, maar dat cultuur in zijn geheel als spel wordt vormgegeven. Cultuur wordt gespeeld en alle cultuurvormen zijn tot spel te herleiden.
In de vorige eeuw deed de Franse theoreticus Roger Caillois (1913-1978) wereldwijd cultureel en antropologisch onderzoek om de validiteit van Huizinga’s speltheorie te toetsen. In 1958 verscheen zijn boek Les jeux et les hommes – Le masque
et le vertige. Hoewel Caillois in zijn klassieke studie op een aantal punten met
Huizinga van mening verschilt, is ook zijn conclusie dat alle cultuurvormen tot
spel te herleiden zijn.
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Figuur 2.1

De zes kenmerken van spel volgens Caillois

