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Tikkie jij bent ‘m!
Beetje ﬂauw misschien om zo te beginnen, maar als we naar
de ondertitel van deze publicatie kijken wordt al een en ander
duidelijk; ‘gamiﬁcation als motor voor verandering’. En nee het
gaat niet over het nieuwste model Playstation.
Althans, niet alleen Playstation en videogames, maar ook over
bordspellen, puzzels, sport, denksport, online spellen etc.
En gamiﬁcation beschouwt de schrijfster Ellis Bartholomeus
ook in een mooie brede deﬁnitie “het gebruiken van gametechnieken
en spelelementen in een niet-spelomgeving, met een bepaald doel:
veranderen van gedrag”.
Bartholomeus heeft de nodige ervaring met het ontwikkelen van
games, vooral met een bepaalde vorm van educatieve inslag.
En spelen is in haar betoog meer dan spelen. Het is ook: jezelf doelen
stellen en bereiken. Omgaan met veranderende omstandigheden.
En in deze tijden van online spellen; samen spelen is dus ook
samenwerken. Enﬁn, de educatieve en ‘gedragsveranderende’
elementen liggen voor het oprapen zolang je de thema’s spel en
spelen maar een beetje breed neemt.
Toegankelijk geschreven - met af en toe een persoonlijke noot - en
daardoor een verfrissend tussendoortje, maar zeker met een serieuze
ondertoon. Met op de laatste bladzijden een coole ‘index van games’
waardoor u weer helemaal ‘bij’ bent, vooral op het digitale vlak.
Dit boekje valt dus heel ﬁjn in de categorie and now for something
completely different en daar maken we in Accountant af en toe
graag ruimte voor.
Ellis Bartholomeus: Speel het spel - gamiﬁcation als motor voor
verandering, Boom 2020, ISBN 978 90 24429 62 2.

Welk boek ‘moet’ u lezen? De keuze van Monika
Bankert, schrijver, interim-manager en bestuurslid
bij de NBA: ‘De evolutie van schoonheid’ van
Richard O. Prum.
Ik stuitte op dit boek tijdens mijn zoektocht naar de
waarheid over onze diersoort. Het valt in de categorie
die ik ‘biologica’ noem. Logisch, want het is biologisch.
De natuur is de waarheid, of zoals de zeventiende
eeuwse ﬁlosoof Spinoza schreef “wij zijn onderworpen
aan natuurwetten”. Dat maakt boeken van biologen
over menselijk gedrag en evolutie interessant.
Bioloog Richard O. Prum is een vogelonderzoeker,
die in ‘De evolutie van schoonheid’ de twee evolutietheorieën van Darwin naast zijn uitkomsten van
dertig jaar vogelonderzoek legt. Als u ook van vogels
houdt, dan is dit boek alleen al daarom lezenswaardig.
Wat het boek echt bijzonder maakt is de uitdieping
van de theorie van de seksuele selectie en de
betekenis daarvan voor de mensheid.
Seksuele selectie is de tweede evolutietheorie van
Darwin, de autodidacte natuurhistoricus, bioloog en
geoloog uit de negentiende eeuw. Natuurlijke selectie,
de eerste evolutietheorie, is bij het grote publiek
bekend onder de naam survival of the ﬁttest.
Overleven van de meest aangepasten is echter niet
voldoende voor evolutie. Ze moeten zich ook voortplanten. Daarom is seksuele selectie uiteindelijk het
belangrijkste evolutiemechanisme, oftewel de
evolutie van schoonheid volgens Prum.
De beeldende lessen uit het liefdesleven van vogels
herleidt Prum tot belangrijke inzichten over onszelf,
onze evolutie en de hedendaagse maatschappij.
Dit maakt het tot een relevant boek, (juist) ook voor
degenen met een beroep dat het maatschappelijk
belang dient.
De evolutie van schoonheid - Richard O. Prum,
2018, ISBN 9789000363162
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