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In 2020 publiceerde de Canadese studio Thunder Lotus Game het spel Spiritfarer. In deze game 
neemt de speler de rol aan van Stella, een pubermeisje van onbestemde leeftijd. Stella en haar kat 
Daffodil nemen op hun beurt de rol over de mythische Charon, de veerman der doden. Stella 
verzamelt de zielen van de overledenen op haar schip dat zonder zeilen of roer over de wereldzeeën 
vaart. Zij moet de zielen helpen om vrede met zichzelf en hun lot te vinden; hen te helpen de laatste 
overgang te maken door de Everdoor. 
 Spiritfarer is vooral een spel dat je doet afremmen: het straft de speler niet af als je alle 
kleine systemen van het spel niet perfect bijhoudt. Het spel focust op het overbrengen van een 
ervaring – van rust en contemplatie. Het doet je nadenken over rouw om en verlies van dierbaren. 
Eigenlijk is het een cursus rouwverwerking in spelformaat. Stella leert haar gasten kennen, helpt hen 
vrede te vinden, een laatste wens te vervullen, en dan moet ze afscheid nemen. Elke keer. En dat 
moet de speler dus ook (leren). 
 Spiritfarer is niet de enige game die een soort meditatieve ervaring produceert. In 2012 
publiceerde de Amerikaanse studio Thatgamecompany de game Journey. In dit spel bestuur je een 
poppetje in een grote rode mantel die uren lang door de woestijn loopt richting een grote berg in de 
verte. Tussendoor krijgt de speler visioenen van een groter figuur in een witte mantel die de opkomst 
en ondergang schetst van een grootste beschaving, maar ook van het einde van de held-in-rode-
mantel. Niettemin kan de speler doorgaan tot hij opgaat in een groot wit licht, op de top van de berg, 
om te veranderen in een vallende ster, dezelfde ster die in het begin van het spel de geboorte van 
rode-mantel-man vormde. 

Een lange stoet 

Het zijn slechts twee voorbeelden van een lange stoet van games die zich met religie bezig houden. 
En dan gaat het echt niet alleen om de meer artsy games als Spiritfarer of Journey. grote franchises 
houden zich bezig met religie. De Assassin’s Creed serie (2007-2020) bijvoorbeeld, gemaakt door het 
eveneens Canadese Ubisoft, schetst een alternatieve versie van de wereldgeschiedenis: wat wij 
kennen als God of goden is eigenlijk niets anders dan een verminkte herinnering aan de Isu, de 
hypertechnologische voorouders van de huidige mensheid. Mozes en zijn ontmoeting met God in de 
woestijn word een luchtspiegeling. En Jezus probeerde tevergeefs zijn eigen dood te ensceneren 
door weer een ander stukje Isu-tech te gebruiken, nu te bewonderen als ‘de Lijkwade van Turijn’. 
 Net als veel Hollywood-films maken games ook graag gebruik van de ‘monomythe’, het 
standaard heldenverhaal van onze Westerse beschaving dat wel erg sterk doet denken aan het 
christelijk verlossingsmythologie: de held offert uit vrije wil zijn/haar eigen leven op om de door 
eigen zondigheid gevallen mensheid een tweede kans te bieden. Fallout 3 (Bethesda, 2008) stuurt 
een lone wanderer door een totaal verwoest apocalyptisch Amerika met niets meer dan een 
Bijbelcitaat (Openbaring 21,6): “Ik ben de alfa en de omega, het begin en het eind. Ik geef aan wie 
dorst heeft gratis te drinken van de bron van leven.” En wie schets de verbazing als deze eenzame 
held zijn eigen leven moet opofferen om het water van de wastelands te reinigen van nucleair gif. 
 Dat christelijk verlossingsverhaal zit diep in onze cultuur. In de game Child of Light (2014), 
ook van Ubisoft speel je een 21e eeuwse versie van de descensus Christi ad inferos, beter bekend als 
de “nederdaling van Christus ter helle”. Volgens de christelijke traditie daalde Christus na zijn dood 
op het kruis af in de onderwereld om de heiligen van het Oude Testament uit de onderwereld te 
bevrijden – Adam, Abraham, Noach, Mozes, enzovoorts. In Child of Light sterft de jonge prinses 
Aurora  op Goede Vrijdag. Afgedaald in de onderwereld van Lemuria moet zij de macht van het 



kwade (de dood) breken. Zij breekt die macht door haar eigen leven te geven, maar wordt door haar 
hemelse moeder op Paasmorgen weer uit de dood opgewekt.  

Kritiek 

Games leveren stevige kritiek, op religie natuurlijk zoals Assassin’s Creed, maar op nog veel meer 
zaken. En vaak wordt voor die maatschappelijke kritiek dan toch weer een vleugje religie gebruikt. De 
game Bioshock (2K Boston, 2007) presenteert de gamer met een gedachtenexperiment: wat als de 
ideeën van de Russisch-Amerikaanse filosofe Ayn Rand (1905-1982) werkelijk zouden worden? Rand 
is de geestelijke moeder van het Amerikaanse superkapitalisme met als hoogste deugd een goed 
begrepen egoïsme.  

In Bioshock bouwt een superrijke Amerikaanse zakenman met de naam Andrew Ryan een 
onderwaterutopia op de bodem van de Atlantische Oceaan, Rapture genaamd. Deze wereld kent 
geen regering, geen belastingdienst en geen politiemacht, maar niettemin wordt er gesmokkeld. De 
smokkelaars echter worden gruwelijk vervolgd en gemarteld door Ryans mannen. Op een gegeven 
moment komt de speler achter de aard van de smokkel: het gaat om Bijbels die slordig over elkaar 
heen liggen onder een letterlijk gekruisigde smokkelaar. De game positioneert (een geïdealiseerde 
versie van) het christendom en haar deugd van het altruïsme tegenover het egoïsme van Ryan/Rand. 

Games leveren ook kritiek op de klimaatverandering en de daarmee samenhangende 
wereldwijde vluchtelingenstroom. In de game Brink van de Engelse studio Splash Damage volgen we 
de toekomstige wederwaardigheden van een enorm artificieel eiland met de naam The Ark. Dat 
eiland is ooit gebouwd door een groep idealistische Amerikanen en is in staat 4000 opvarende 
energieneutraal te herbergen en te voeden.  

Helaas stijgen de zeespiegels snel en in korte tijd is The Ark het enige stukje droge land dat 
nog te vinden is. Dat trekt onvermijdelijk een massa klimaatvluchtelingen en binnen enkele maanden 
bestaat de populatie van het eiland uit 40.000 opvarenden, die voor het overgrote deel in slums aan 
de randen van The Ark leven. De game laat je vervolgens kiezen om te spelen aan de kant van óf de 
veiligheidstroepen van de Founders, de oorspronkelijke bewoners van het eiland die menen dat 
alleen een strikte rantsoenering redding kan brengen óf aan de kant van de Resistance, de 
nieuwkomers die eufemistisch “gasten” worden genoemd, die eist dat iedereen een grote deel van 
de welvaart dient te krijgen. 

Dalí  

Op deze nieuwe tentoonstelling ‘Dalí. Bijbel, Surrealisme, Games’ hebben videogames daarom ook 
een terechte plaats gekregen langszij de religieuze werken van Dalí. Games as Dreams of Dali (Half 
Full Nelson, 2018) and Back to Bed (Bedtime Digital Games, 2014) laten zien hoe game developers 
zich laten inspireren door de meesters van de Westerse kunstgeschiedenis, of het nu gaat om Dalí 
zelf of om andere zoals onze eigen M.C. Escher.  

Games zoals The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013) laten ons zien dat games reflecteren 
op existentiële noties zoals vrijheid en verantwoordelijkheid. Ook zijn er ‘reli-games’ te zien, games 
expliciet gemaakt voor en door gelovige christenen zoals Adam’s Venture (Vertigo Digital 
Entertainment, 2009-2016) of het in game-termen antieke Noah’s Ark (Wisdom Tree, 1991). De 
kwaliteit van deze categorie games is vaak nogal discutabel, maar als tijdsdocument zijn ze bijzonder 
interessant.  

Belangrijker nog dan deze games exposeren is de mogelijkheid om er zelf mee te kunnen 
spelen. Games zijn interactieve objecten, die niet zonder input van mensen kunnen. Games maken 
de speler verantwoordelijk voor het verhaal: niet langer ben je een toeschouwer die slechts 
waarneemt, maar nu ben je een aktant geworden, mede-auteur van het verhaal waarin je zelf een rol 
mag spelen. 
 



Dus of u nu bij Spiritfarer begint of bij Dalí: happy gaming! 
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